OBEC LIKAVKA
Obecný úrad Likavka, 034 95 Likavka 815

Rozhodnutie zriaďovateľa o prevádzke materskej školy
od 17. júna do 30. júna 2020 a počas letných prázdnin – júl 2020
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19,
Obec Likavka v spolupráci s riaditeľstvom školy od 17.06.2020 stanovuje podmienky
a režim pre prevádzku materskej školy do konca školského roka 2019/2020 (do 30.06.2020)
a počas letných prázdnin v mesiaci júl 2020 (01.07.2020 – 17.07.2020) nasledovne:

I.
•

Všeobecné podmienky

Rozhodnutie zákonných zástupcov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy, do
konca školského roka 2019/2020 (od 17.06. do 30.06.2020) a počas letných prázdnin
v mesiaci júl 2020 (01.07. – 17.07.2020) je dobrovoľné.

•

Zákonní zástupcovia podajú svoje rozhodnutie (viď príloha č. 1 „Žiadosť
o umiestnenie dieťaťa do materskej školy do konca školského roka 2019/2020 (do
30.06.2020)“ a príloha č. 2 „Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy počas
letných prázdnin – júl 2020“) nasledovne:
1. v termíne do 15.06.2020 – do 10,00 hod – Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do
materskej školy do konca školského roka 2019/2020 (od 17.06. do 30.06.2020)
- elektronickou, emailovou poštou na adresu mslikavka@gmail.com alebo
v písomnej forme do poštovej schránky Základnej školy s materskou školou
v Likavke (umiestnená pri vchode do hlavnej budovy). Žiadosť nepodávajú
zákonní zástupcovia detí, ktoré už materskú školu navštevujú od 01.06.2020.
2. v termíne do 21.06.2020 – vrátane -

Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do

materskej školy počas letných prázdnin – júl 2020 (01.07. – 17.07.2020) elektronickou, emailovou poštou na adresu mslikavka@gmail.com alebo
v písomnej forme do poštovej schránky Základnej školy s materskou školou
v Likavke (umiestnená pri vchode do hlavnej budovy), alebo osobne zapísaním
dieťaťa na rozpise letných prázdnin na centrálnej nástenke v priestoroch materskej
školy. Žiadosť a zápis detí do rozpisu letných prázdnin na centrálnej nástenke
v priestoroch materskej školy, vykonávajú všetci zákonní zástupcovia detí,
ktorí majú o umiestnenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin
v mesiaci júl 2020 záujem.
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II.

Materská škola – podmienky a režim

•

Materská škola bude v prevádzke denne od 6,15 hod do 16,00 hod.

•

Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú
v karanténe.

•

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami
ÚVZ a pokynmi RÚVZ, dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia –
sprevádzajúce osoby minimalizujú na nevyhnutné minimum čas zdržiavania sa vo
vonkajších aj vnútorných priestoroch materskej školy, dodržiavajú odstupy,
vykonávajú dezinfekciu rúk pri vstupe do materskej školy a v jej priestoroch sa
pohybujú vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými
nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

•

Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný „ranný zdravotný filter“
a meranie teploty detí. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –
19) materská škola dieťa nepreberie.

•

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a 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“ - príloha č. 3.

•

Zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do
jeho skrinky.

•

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, čuchu a pod.) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.

•

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je
nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných
zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19
materská škola informuje príslušný RÚVZ.

•

Podrobné pokyny a podmienky pre materské školy sú uvedené v prílohe č. 4
(https://www.minedu.sk/data/att/16553.pdf)

V Likavke, dňa 13.06.2020
Ing. Marián Javorka, v.r.
starosta obce Likavka

Tel.: +421444300240

e-mail: obec@likavka.sk
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