Informácie pre rodičov detí navštevujúcich MŠ Dolná Mariková na obdobie
šk. roku 2020/2021 pri nástupe do MŠ
Vážení rodičia,
v súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia detí je potrebné dodržiavať zásady
vypracované našou materskou školou v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
a v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia zverejneným MŠVVaŠ SR.
 začiatok šk. roka 2020/2021 je v stredu 02.09.2020
 prevádzka MŠ je od 6:15 – 16:00 hod.
 príchod detí do MŠ je vždy do 7:50 hod.
 vstup do priestorov MŠ je povolený len ochranným rúškom, uplatňovanie princípu RO-R (dezinfekcia rúk, odstup, rúško)
 pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky
 na základe opatrení spojenými s pandémiou COVID-19 do priestorov MŠ vstupuje
s dieťaťom len jeden zákonný zástupca (alebo ním splnomocnená osoba), celkový čas
zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných
priestoroch je maximálne 10 minút
 sprevádzajúca osoba umiestni podpísané rezervné rúško do skrinky svojho dieťaťa
 zákonný zástupca nevstupuje do umyvárne ani triedy
 dieťa od zákonného zástupcu prevezme iba učiteľka
 dieťa pri vstupe prejde ranným filtrom, v prípade ak učiteľka zistí prejavy zdravotných
ťažkostí, dieťa nebude do MŠ v ten deň prijaté
 zákonný zástupca je povinný predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ vyplnený
dotazník a Potvrdenie o bezinfekčnosti (viď Prílohy)
 Potvrdenie o bezinfekčnosti vypisuje zákonný zástupca vždy, ak sa dieťa vracia do
MŠ po troch dňoch neprítomnosti
 rodič je povinný v prípade, ak je niekto v jeho blízkej rodine zaradený do karantény,
danú skutočnosť nahlásiť MŠ

 rodič pedagogickému zamestnancovi nezatajuje žiadne informácie ohľadom
zdravotného stavu dieťaťa
 je potrebné minimalizovať zhromažďovanie osôb pred MŠ
 všetky potrebné tlačivá a informácie sa nachádzajú v Prílohách

Vážení rodičia,
veríme, že vstup do nového šk. roku bude bez stresu a problémov a že sa budete u nás cítiť
dobre. Tešíme sa spoluprácu.

V Dolnej Marikovej, 27.08.2020
Jana Ištoková
zastup. riad. školy

