Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre
školský rok 2020/2021
(aktualizácia 12.10.2020 - zmeny!!! )
Zákonný zástupca:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po
sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti .
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti
a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
 podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom
alebo všeobecným lekárom)
 ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným
lekárom)
predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len
všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre
dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho
neprítomnosti.
Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
 Odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nosili rúška.
Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov ani, plavecké kurzy či iné sa neumožňuje.
 Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie,
saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad
vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky,
turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode.
Špeciálne usmernenie počas obdobia školského roku 2020/2021
Nad rámec zelenej fázy:
Deti majú odporúčané nosiť rúška všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane
svojej triedy. Výnimku z nosenia rúšok majú deti do troch rokov, deti s mentálnym postihnutím
alebo sluchovým postihnutím.
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško v priestoroch školy.

