Pokyny, upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre
školský rok 2021/2022

Pri ceste do materskej školy (MŠ) sa deti a zákonní zástupcovia riadia aktuálnymi opatreniami
UVZ SR a pokynmi RUVZ. Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou,
potvrdenou riaditeľkou školy a ,,Písomným vyhlásením bezpríznakovosti“ danej osoby.
Z toho vyplýva, že zákonný zástupca odovzdá svoje dieťa po vykonaní ranného filtru pedagogickému
zamestnancovi (v niektorých prípadoch prevádzkovému zamestnancovi) pri vstupných vchodových
dverách a do šatne vstupuje len dieťa bez doprovodu zákonného zástupcu.
Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v
trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) ,,Písomné
vyhlásenie o bezpríznakovosti“. (tlačivo rodič obdrží pri nástupe dieťaťa do MŠ). Rodič môže
svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe
idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,potvrdenie o chorobe“ od
všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že sa počas dňa objavia príznaky choroby u dieťaťa,
zákonný zástupca bude bezodkladne kontaktovaný. Ak sa v MŠ vyskytne dieťa alebo zamestnanec
pozitívny na Covid- 19, idú deti z triedy 14- dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku
z karantény). Ak je v triede 100% detí s výnimkou z karantény, pokračuje trieda v prezenčnom
vyučovaní.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie Covid -19 vyskytne v domácnosti dieťaťa, zostáva v karanténe
len toto dieťa. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.
Ak je osoba v domácnosti dieťaťa v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), dieťa môže
chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie Covid -19. Rodič má povinnosť
nahlásiť karanténu dieťaťa všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada.
Riaditeľ ani zriaďovateľ nemôže zavrieť školu ako celok. Riaditeľ, po informovaní zriaďovateľa,
môže preventívne prerušiť vyučovanie v triede alebo 2 triedach, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna
na Covid -19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním. Vzhľadom k tomu, že sa deti z triedy Sovičiek
schádzajú v ranných a popoludňajších hodinách s deťmi v triede Motýlikov, pri výskyte osoby
pozitívnej na ochorenie Covid -19 (z triedy Sovičiek alebo Motýlikov), zostanú v karanténe deti z
obidvoch tried.

Materská škola sa v šk. roku 2021-2022 riadi Manuálom školského semaforu schváleného vládou
SR dňa 10.8.2021.
V Sološnici 26.8.2021

riaditeľka MŠ
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