Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
Vážení rodičia,
ani sme sa nenazdali a máme tu nový škol. rok 2021/2022, s ním aj nové opatrenia a
povinnosti.
Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2020 (vo štvrtok)
podľa nasledujúceho programu:





prevádzka MŠ bude od 6:30 -16:00 hod.
8:30 hod. - svätá omša, zúčastníme sa len s deťmi povinného predprimárneho
vzdelávania, potrebné je, aby deti prišli do MŠ do 7:30hod.
po skončení sv.omše budú prebiehať aktivity v triedach
rodičia vstupujú do MŠ s rúškom a pri vchode si všetci dezinfikujú ruky.
Dôležité informácie pre rodičov:

Dieťa s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota,
kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie,
známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej
infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte
týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.2), že dieťa neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.
predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom do materskej školy.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha č. 1) je rodič povinný prvýkrát
odovzdať v čase, keď sa bude okres nachádzať v oranžovej farbe a po každom ďalšom
prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
(vrátane víkendov a sviatkov).
Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť
Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o
neospravedlnenú neprítomnosť .
Rodič je povinný oznámiť triednemu učiteľovi informáciu o kontakte žiaka s osobou
pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi
všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Rodič taktiež
bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto
prípadoch nemôže navštevovať školu.
Deti potrebujú do MŠ:



prezúvky
rúško, ktoré bude uložené v skrinke (ak dieťa v priebehu dňa ochorie)





hygienické vreckovky
náhradné oblečenie ( tričko,spodné prádlo...)
pyžamo
Všetkým prajeme úspešný nový školský rok 2021/2022!
S pozdravom Mgr. Oklapková Monika, riad. školy

