Informácie pre rodičov detí navštevujúcich MŠ Dolná Mariková na obdobie šk. r.
2021/2022 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 aktuálne platných právnych predpisov
upravujúcich COVID – 19 na školách a v súlade so Školským semaforom v školskom roku
2021/2022, ktorý je zverejnený MŠVVaŠ SR.















Začiatok šk. roka 2021/2022 je vo štvrtok 02.09.2021.
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 s 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.
Deti v materskej škole majú výnimku z povinnosti nosiť rúško.
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 pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení
dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov
a sviatkov) predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (viď Prílohy
k začiatku šk. r. 2021/2022), dieťa s príznakmi musí zostať doma, ak rodič nevie
vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
V súlade s § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do materskej
školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní písomné















vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie. Do doby viac ako päť dní sa rátajú po sebe
idúce dni, pokiaľ bol v MŠ riadne zabezpečený výchovno – vzdelávací proces
(víkendy, sviatky a dni, v ktorých nebola zabezpečená riadna prevádzka MŠ sa do
tohto času nepočítajú). Toto potvrdenie sa predkladá pri neprítomnosti zapríčinenej
napr. z rodinných dôvodov, napr. dieťa trávi čas so starými rodičmi atď. Potvrdenie
nesmie byť staršie ako jeden deň. Toto vyhlásenie sa pomenúva aj ako „Potvrdenie
o bezinfekčnosti prostredia“. (viď Prílohy k začiatku šk. r. 2021/2022 Písomné
vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie („Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“).
Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich dní, z dôvodu ochorenia, pokiaľ bol v MŠ
riadne zabezpečený výchovno-vzdelávací proces (víkendy, sviatky a dni, v ktorých
nebola zabezpečená riadna prevádzka MŠ sa do tohto času nepočítajú), musí rodič
dieťaťa predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade
pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na predprimárnom vzdelávaní.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa
a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
(viď Prílohy k začiatku šk. r. 2021/2022 „Písomné vyhlásenie návštevníka
o bezpríznakovosti“). Toto písomné vyhlásenie predkladá aj zákonný zástupca
dieťaťa alebo ním splnomocnená osoba pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, nakoľko
vstupujú do priestorov materskej školy (šatne detí ) spolu s dieťaťom.
Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky MŠ, ktoré upravujú podmienky na
školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia detí a žiakov (§ 152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID – 19 (bol v úzkom kontakte s osobou
pozitívnou na COVID – 19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triednu
učiteľku alebo riaditeľku školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické
opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak
bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne
príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok
nemôže žiak navštevovať školu.
V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID – 19, rodič bezodkladne
o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku školy, aby mohli obratom
identifikovať úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
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.

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, 25. 08. 2021

