OZNAM

Návrat detí do škôlky od 7.4.2021

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od stredy 07.04.2021 bude prevádzka Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským Báč - Bacsfai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Báč obnovená v bežnom režime pre všetky
deti.
Podmienkou dochádzky detí je:
•

•
•

preukázanie negatívneho výsledku testu na COVID – 19 nie staršieho ako
7 dní u obidvoch zo zákonných zástupcov, alebo preukázanie výnimky
– prekonanie covidu v období kratšom ako 90 dní, alebo očkovanie
druhou vakcínou pred viac ako 14 dňami,
vyplnenie tlačiva Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných
údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ,
vyplnenie tlačiva Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivá sú Vám k dispozícii na stiahnutie na stránke obce Báč www.obecbac.sk
v časti Aktuality - Tlačivá na stiahnutie pre MŠ.
Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť, poskytneme Vám ich ráno, v deň prvého
príchodu do materskej školy.
Ak sa rozhodnete svoje dieťa do materskej školy dať, oznámte to mailom na
adrese materskaskolabac@gmail.com.
Ak chcete svoje dieťa ešte ponechať doma, odhláste ho zo stravy na
adrese materskaskolabac@gmail.com.
Ďalšie usmernenia k organizácii príchodu a pobytu detí v materskej škole:
•
•
•

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vnútorných
priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút.
V šatni môže byť vždy iba jedna osoba.
Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy s prekrytými dýchacími
cestami správne nasadeným respirátorom.

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Deti, ktoré zvládajú sebaobslužné činnosti, sa v šatni vyzlečú samé, deťom, ktoré ich
nezvládajú, pomôžu rodičia v čo najkratšom čase.
Sprevádzajúce osoby nevstupujú do predsiene a šatne bez výzvy pani učiteľky, ktorej príchod
zákonný zástupca signalizuje zvončekom, podobne aj pri odchode detí domov.
Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri
privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom a vstupnom priestore
materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie respirátorov, dodržiavanie
odstupov, dezinfekcia rúk, pri vstupe do budovy bude dieťaťu i sprevádzajúcej osobe
zmeraná teplota)
Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
Podľa aktuálnej situácie nášho okresu a covidového automatu predkladá k nahliadnutiu
negatívny výsledok testu na COVID – 19 v termínoch na to určených (v súčasnosti platí 7 dní)
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne
o tejto situácii informuje riaditeľku školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Do skrinky je taktiež prikázané zabezpečiť dieťaťu dve rúška.
Do ukončenia školského roka je zakázané nosiť do materskej školy akékoľvek hračky
a predmety, zakázané je nosiť ovocie, sladkosti, nápoje si deti budú nosiť vo vlastných
fľaškách, ktoré si každý deň vezmú domov ( v prípade potreby pani učiteľky doplnia fľašku
dieťaťa vodou).
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti
a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej
školy !
Zakázané je zhromažďovanie sa osôb v areáli a pred areálom materskej školy, zakázané sú hry
detí na dvore materskej školy pri odchode domov.

Stravovanie sa bude uskutočňovať v bežnej podobe, miestnosť bude dezinfikovaná
a vetraná.

Za zriaďovateľa:

Mgr. Helena Vonyiková, starostka obce

Za MŠ:

Mgr. Zlatica Orbán, poverená riaditeľka MŠ

