Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy Sačurov do konca školského
roka 2019/2020
Zákonný zástupca dieťaťa dodržuje všetky hygienicko -epidemiologické opatrenia pri prechádzaní
dieťaťa do MŠ, počas pobytu v MŠ, pri odovzdávaní dieťaťa z MŠ
1. Dieťa privádza do MŠ iba zákonný zástupca- RODIČ. Súrodenec starší ako 10 rokov
môže dieťa iba prevziať domov.
2. Dodržuje nosenie rúška v areáli a priestoroch školy.
3. Dodržuje odstupy 2m a dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy.
4. Vstúpi do budovy, bude mu zmeraná teplota. Teplotu bude merať zamestnanec pri vchode
do MŠ. Nesmie byť vyššia ako 37,2 stupňov Celzia.
5. Vykoná dezinfekciu rúk rodič, dieťa.
6. Do šatne vstupujú rodičia po jednom.
7. V šatni sa zdržuje 10 minút.
8. Dieťa prezuje, uloží mu rúško do skrinky plus ešte jedno náhradné.
9. Pri učiteľke podpíše tlačivá, vlastným perom. Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. / len pri
prvom vstupe a potom znova po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní 3 dni/.
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu / toto
prehlásenie podpisuje pri odovzdávaní dieťaťa každý deň – napíše dátum a podpis/
10. Odvedie dieťa pred triedu a učiteľka, vykoná ranný filter, či dieťa nemá príznaky ochorenia.
Na základe záveru ranného filtra prevezme dieťa.
11. Rodič sa nezdržiava v priestoroch školy ani v exteriéry. Je zakázané sa zdržiavať sa v areály
školy alebo pred školou.
12. Dieťa do školy nesmie nosiť hračky ani iný materiál z domáceho prostredia!!!
13. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
14. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID-19, umiestni sa do
samostatnej miestnosti a kontaktujú sa zákonný zástupcovia, ktorí ho bezodkladne
vyzdvihnú.
15. Posteľné prádlo sa bude vymieňať každý týždeň. Prádlo perie zákonný zástupca.
16. Do konca školského roka sa neorganizujú žiadne spoločenské akcie a iné hromadné
podujatia.
BUĎTE PROSÍM VŠETCI ZODPOVEDNÍ ĎAKUJEM Mgr. Anna Urbanová

MATERSKÁ ŠKOLA SAČUROV
so sídlom na Dargovská 324, 094 13 Sačurov

Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre
materskú školu
Vyhlasujem, že dieťa ............................................ bytom v ................................... neprejavuje
príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho
rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19,
hnačka,vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á),
že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhlasujem, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:
-

telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška

-

malátnosť, neprimeraná únava

-

začervenané, zapálené očis výtokom

-

upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom

-

hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)

-

bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch

-

suchý dusivý kašeľ

-

vlhký produktívny kašeľ

-

vracanie

-

náhla strata chuti a čuchu

-

riedka stolica niekoľkokrát denne

-

novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži

-

iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

Dňa ...............meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................

MATERSKÁ ŠKOLA SAČUROV
so sídlom na Dargovská 324, 094 13 Sačurov

Vyhlásenie

Vyhlasujem,

že

dieťa

.............................................,

bytom

v ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že
regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a
dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor
alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti,
prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr.
COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s
vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................. dňa ...................
Meno a priezvisko zák. zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

