Materská škola Jánovce 199 , 059 13 Jánovce

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
pre materskú školu Jánovce od 2. septembra 2020

V Jánovciach 01. 09. 2020

Vypracovala: Mgr. Katarína Oravcová
zastupujúca riaditeľka MŠ

Schválil: Jozef Kacvinský
starosta obce

1. Všeobecné podmienky
Jednou z najdôležitejších podmienok prevádzky materskej školy je vytvoriť
bezpečné, hygienické a zdraviu vyhovujúce podmienky na realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu. Za dodržiavanie všetkých predpisov bezpečnosti a ochrany
zdravia zodpovedá riaditeľka školy, všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,
zriaďovateľ, bezpečnostný a požiarny technik.
Všetky usmernenia a pravidlá sa riadia prevádzkovým a školským poriadkom
materskej školy, pričom ich plnenie sa zaznamenáva vo vnútornej kontrole školy.
Prípadné nedostatky, pochybenia alebo vzniknuté skutočnosti sa v prvom rade hlásia
riaditeľke MŠ, zriaďovateľovi alebo bezpečnostnému technikovi. Sú odstraňované
operatívne, v čo najkratšom čase.
Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19 hlavným
hygienikom SR a vlády SR spojenej s otváraním škôl a školských zariadení od
2. septembra 2020, stanovujeme nasledovné podmienky pre

tých doterajších na

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

2. Podmienky hygieny vyplývajúce z obmedzeného režimu MŠ Jánovce
od 2. septembra 2020
Hygiena a dezinfekcia priestorov MŠ


Priestory MŠ /chodby, jedáleň, trieda, umyvárne / budú pravidelne 2x do dňa
dezinfikované, dôraz sa kladie predovšetkým na dotykové plochy.



Za dezinfekciu a bezpečnosť zodpovedajú všetci zamestnanci MŠ.



Miestnosti, v ktorých sa zdržiavajú deti sa pravidelne vetrajú.



V umyvárňach sú zabezpečené dávkovače na mydlo a uteráky, pričom za ich
používanie a dodržiavanie hygienických zásad zodpovedá pedagogický
zamestnanec.



Deti si v MŠ prvé dva týždne neumývajú zuby, začnú sa umývať koncom
septembra za prísneho dozoru pedagogických zamestnancov.



Posteľná bielizeň sa bude meniť a prať 2x do mesiaca.



Je zakázané prinášať do MŠ vlastné hračky a predmety, ktoré nemusia
zodpovedať hygienickým požiadavkám MŠ.



Pri striedaní skupín v ŠJ sa bude realizovať dezinfekcia a vetranie priestoru



V jedálni nebude dochádzať k samostatnej manipulácii detí s príborom ani
inými predmetmi.



Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nedochádzalo k dotyku.



Deti budú mať pre potreby v skrinkách rúška



Nepedagogický zamestnanec sa pravidelne, každé ráno stará aj o vonkajšie
priestory, pravidelne raz do dňa prehrabáva pieskovisko, dva krát do týždňa
polieva a dezinfikuje.



Nepedagogickí zamestnanci sú povinní nosiť rúška počas pracovnej doby.



Sprevádzajúca osoba vstupuje do budovy s rúškom, alebo inou ochranou
dýchacích ciest, má ju na sebe počas celej návštevy v priestoroch MŠ.



V priestoroch MŠ vrátane šatne môžu byť max. 3 sprevádzajúce osoby.
Zodpovedá za to pedagogický personál a poverený zamestnanec, ktorý ráno
púšťa rodičov s deťmi do budovy po odmeraní teploty a zaznamenaní
zdravotného stavu.

3. Výchovno-vzdelávací proces
Pedagogickí zamestnanci :

 Volia predovšetkým činnosti v exteriéri. Pri vychádzkach deti nechodia
v dvojiciach držiac sa za ruky.

 Zodpovedajú za voľbu aktivít, ktoré eliminujú fyzický kontakt detí.
 Dbajú na pravidelnú a dôkladnú hygienu detí.
 Zabezpečujú pravidelné vetranie priestorov.
 Asistujú pri výdaji stravy a odkladaní použitého riadu.
4. Kontrolná činnosť


Za kontrolnú činnosť dodržiavania hygienických opatrení zodpovedá riaditeľka
MŠ. V prípade porušenia opatrení kontaktuje zriaďovateľa.



Riaditeľka MŠ kontroluje evidenciu zdravotného stavu detí, zaznamenávanie
ranného filtra.



V prípade zhoršenia zdravotného stavu detí alebo zamestnancov operatívne
eliminuje kontakt osoby s inými osobami, v prípade potreby informuje
zriaďovateľa a RÚVZ PP o skutočnostiach.



Riaditeľka MŠ zodpovedá za plynulý a bezpečný chod prevádzky MŠ podľa
nariadení hlavného hygienika SR a usmernení MŠVVaŠ SR.

