Organizačné podmienky v MŠ Ťapešovo 117 do konca školského roka
2019/2020

➢ Prevádzka MŠ Ťapešovo v mesiaci jún 2020 : od 6,30 -15,00
➢ V prevádzke sú dve triedy s obmedzeným počtom detí. Jedna trieda je celodenná
a druhá trieda s poldennou dochádzkou
➢ Triedy: Margarétky - celodenná , Tulipániky - poldenná
➢ Triedy nie sú utvorené podľa vekových skupín
➢ Vytvorená skupina ( trieda) sa nebude meniť, nebude dochádzať medzi skupinami
počas týždňa k migrácií.
➢ Do triedy Margarétky boli prednostne umiestnené deti rodičov z 1. línie a deti
pracujúcich rodičov ( celodenná trieda) Dôvodom je obmedzenie postieľok v spálni.
➢ Dochádzka do MŠ bola umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe a na
dobrovoľnosti rodičov
➢ Zaradenie deti do tried bude vyznačené na dverách triedy
➢ Výchovno vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogický zamestnanci, ktorí nepatria
do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19
➢ Pedagogický zamestnanec predloží pred vstupom do zamestnania zdravotný dotazník

Zákonný zástupca
➢ Zákonný zástupca v prvý deň dochádzky podpisuje Prehlásenie o zdravotnom stave
dieťaťa
➢ Dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy Ťapešovo 117 na obdobie do konca
školského roka 2019/2020
➢ Odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty
a na základe záveru ranného zdravotného filtra
➢ Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iných materiálov z domu, stanovené
riaditeľkou školy
➢ V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19,
bezodkladne o tejto udalosti informuje vyučujúcu a zároveň aj riaditeľku MŠ
➢ Zároveň informuje riaditeľku školy aj o udalosti ak lekár alebo príslušný regionálny
úrad nariadil dieťaťu alebo členovi rodiny karanténu. Dieťa musí byť za takýchto
podmienok z MŠ vylúčené.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania MŠ Ťapešovo 117
do konca školského roka 2019/2020
❖ Počas pobytu v materskej škole deti v jej interiéry a v exteriéry nemusia nosiť rúška
❖ Materská škola Ťapešovo 117 do konca školského roka 2019/2020 nebude
organizovať žiadne spoločné akcie ( Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi), ani žiadne
hromadné podujatia ( výlety, divadelné prestavenia, besedy a pod.)
❖ Z dôvodu nemožnosti naplnenia kapacity nebude materská škola pokračovať
vo vzdelávaní podľa Školského vzdelávacieho programu, ale sa bude naďalej
zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií predprimárneho
vzdelávania
❖ Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov,
osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku a na správne osvojenie návykov
umývania rúk efektívnym spôsobom, zamedzujúcim prenosu infekcie.
❖ Pedagogický pracovníci budú dbať, aby sa deti hrali v menších skupinách
❖ Hračky a všetky zariadenia v priestoroch MŠ sa budú pravidelne ( podľa vnútorných
podmienok školy) dezinfikované a zvlášť priestory šatní a umyvárky.
❖ Deti nebudú používať textilné uteráky, ale papierové utierky.
❖ Posteľná bielizeň bude menená 1 krát v týždni ( vždy v piatok popoludní)
❖ Miestnosť na odpočinok bude vyvetraná, vydenzifkovaná
❖ Vzdialenosť medzi postieľkami bude najmenej 1 meter
❖ Ráno, v rámci ranného zdravotného filtra bude dieťaťu za prítomnosti rodiča zmeraná
teplota bezkontaktným teplomerom

Stravovanie

❖ Stravovanie bude zabezpečené bežným spôsobom
❖ Skupina ( trieda ) sa bude stravovať vo svojej miestnosti, aby sa skupiny nepremiešavali
❖ Pri príprave jedál a stravy sa budú dodržiavať zaužívané bezpečné hygienické pravidlá

Pokyny riaditeľky MŠ Ťapešovo 117 z hľadiska bezpečnostných opatrení
ako prevencia nákazy COVID 19 do konca školského roka 2019/2020
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Žiadna osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, respiračnými príznakmi a s príznakmi
COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy, ani budovy školy
Pri ceste do MŠ sa deti i rodičia riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RUVZ
Čas zdržania sa rodiča v priestoroch školy pri odovzdávaní a prijímaní dieťaťa nesmie
presiahnuť 10 minút.
Sprevádzajúca osoba sa ďalej môže v MŠ pohybovať iba v rúšku a vydenzifikovanými rukami
Po prebratí dieťaťa z materskej školy sa rodič, alebo splnomocnená osoba s dieťaťom nesmie
zdržiavať na školskom dvore.
Pred vstupom do materskej školy je potrebné vydenzifikovať ruky ( na to určeným
prostriedkom) sebe i dieťaťu.
V jednej šatni sa môžu súčasne zdržiavať najviac traja rodičia
Rodič je povinný zabezpečiť dieťaťu do skrinky náhradné rúško (okrem toho, v ktorom prišlo
do MŠ)
Je prísny zákaz nosenia hračiek z domu
Zakazuje sa nosiť látkové vreckovky a nechávať v skrinke akékoľvek potraviny a nápoje
Dieťa nesmie mať nádchu ani kašeľ ( príznaky alergologického ochorenia nevieme, ani nie
sme kompetentní v tejto situácií posudzovať). S takýmito príznakmi má učiteľka povinnosť
dieťa od rodiča neprevziať
Rodičia, ktorí budú prichádzať pre dieťa s poldennou dochádzkou vstúpia do budovy len
vtedy ak bude na vstupných dverách nalepená zelená značka v podobe zeleného kruhu. Je
to symbol, že deti už doobedovali, majú ukončenú hygienu a rodičia môžu vstúpiť do budovy
s povinnosťou vyplývajúcou z bodu 7. Toto opatrenie je predchádzanie grupovaniu sa osôb
v šatni MŠ.
Rodičia, ktorí budú prichádzať pre dieťa s celodennou dochádzkou vstúpia do budovy len
vtedy ak bude na vstupných dverách nalepená zelená značka v podobe zeleného kruhu. Je
to symbol, že deti už doolovrantovali, majú ukončenú hygienu a rodičia môžu vstúpiť do
budovy s povinnosťou vyplývajúcou z bodu 7. Toto opatrenie je predchádzanie grupovaniu
sa osôb v MŠ.
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