SPOJENÁ ŠKOLA, OPATOVSKÁ CESTA 101, 040 01 KOŠICE
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre detí
s NKS a s telesným postihnutím.
V súvislosti s Usmernením Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR zo dňa
18.08.2020 riaditeľka Spojenej školy, Opatovská cesta 101 v Košiciach vydáva organizačný
pokyn na výchovu a vzdelávanie žiakov v materskej škole pre detí s NKS a telesným
postihnutím, ktoré sú platné od 01.09.2020.
Materská škola, počet nahlásených detí 30:
Ochrana zamestnancov:
 Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci nastupujú na pracovisko 24.08.2020, kde im
bude zabezpečený ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovým
teplomerom, povereným zamestnancom školy
 Vyplnia zdravotný dotazník, ktorý vydal regionálny úrad verejného zdravotníctva SR
(príloha č.1). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako
tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1a)
 Každý zamestnanec musí mať pri vstupe do školy rúško
 Pri vstupe do budovy bude umiestnený dezinfekčný prípravok, ktorý použije každý
zamestnanec pred vstupom do priestorov školy
 Riaditeľka školy poučí všetkých pedagogických zamestnancov, ako majú postupovať pri
výchove a vzdelávaní detí a žiakov Spojenej školy v aktuálnej situácii
 Učitelia následne poučia rodičov, ktorí do zariadenia sprevádzajú svoje deti.
Zákonný zástupca:
 Zákonný zástupcovia musia dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri
sprevádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia
rúk)
 Odovzdajú svoje dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po meranie
teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra
 Pri prvom nástupe do materskej školy zákonný zástupca predkladá čestné prehlásenie
(príloha č. 3) a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné
vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie (príloha č. 4)
 Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho
prostredia do materskej školy na základe pokynov učiteliek materskej školy
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľku školy
 Zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená
lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným
regionálnym hygienikom. Za týchto okolností je dieťa zo školy vylúčené



Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si
bezodkladne nasadí rúško a je nevyhnutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti
a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú z materskej školy

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
 Deti budú pracovať v piatich triedach, v triede NKS maximálne 9 detí a v triede TP
maximálne 6 detí
 Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod. do 16. 00 hod.
 Väčšina aktivít sa bude realizovať v exteriéry MŠ, či už v areáli alebo mimo neho
 Materská škola, nebude organizovať do konca školského roka žiadne spoločenské
a kultúrne podujatia
 Materská škola sa bude v rámci svojich možností zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie
kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej
škole
 Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov,
osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku.
 V miestnosti, kde sa budú zdržiavať deti zabezpečíme pravidelné a intenzívne vetranie
miestnosti
 Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky
v exteriéry sa budú dezinfikovať dvakrát denne a podľa potreby opakovane
 Priestory šatní, kde vstupujú sprevádzajúce osoby sa rovnako dezinfikujú, a to dotykové
plochy, kľučky, vypínače, zábradlia a okolie
 Toalety budú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači a jednorazovými utierkami
 Pri pohybe v interiéry a exteriéry MŠ deti nemusia nosiť rúško
 Materská škola vykonáva ranný zdravotný filter podľa štandardných pravidiel s meraním
telesnej teploty detí do 14.09.2020
Výdaj stravy a odpočinok detí
 Výdaj stravy bude zabezpečený v školskej jedálni,
 V čase od 9.00 hod. – 9.30 hod. deti dostanú desiatu, obslúži ich personál kuchyne
 Obed budú mať poskytnutý v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod.. Deti budú obedovať pri
stoloch s odstupmi za doprovodu učiteliek materskej školy
 V čase od 14.45 hod. do 15.00 hod. deťom bude poskytnutý olovrant, taktiež v priestoroch
školskej jedálne
 Odpočinok detí sa realizuje v spálňach obvyklým spôsobom
V prípade potvrdenia príznakov ochorenia:
 Materská škola bude postupovať podľa usmernenia príslušného RÚVZ.

V Košiciach 20.08.2020

PaedDr. Mária Čabalová,
riaditeľka školy

