Základná škola s materskou školou
Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5541336, fax: 044/5541336, mobil: 0911 397025
e-mail: zsdemlm@zsdemlm.edu.sk web: www.zsdemlm.edu.sk
Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia vlády SR, Opatrenia ÚVZ SR a Rozhodnutia Ministerstva školstva, v spolupráci so
zriaďovateľom a s ohľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti, Základná škola s materskou
školou na Demänovskej ulici v Liptovskom Mikuláši otvorí materskú školu a základnú školu za nasledujúcich
podmienok:
POKYNY PRE OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

v materskej škole budú otvorené 2 triedy – každá pre 10 žiakov na celodenný pobyt (kapacitné dôvody)
denná prevádzka materskej školy bude od 7:00 do 16:00 hod.
príchod detí do materskej školy bude možný iba v čase od 7:00 do 7:30 hod.
deti môžu prichádzať a odchádzať do materskej školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej
domácnosti; v prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov
deti pri vstupe prevezmú zamestnankyne materskej školy, kde im bude odmeraná teplota bezdotykovým
teplomerom - – pri zvýšenej teplote nebude dieťa prijaté
zákonný zástupca predloží 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 (príloha č. 1, str. 3)
zákonný zástupca každý deň pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie
zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 2, str. 4)
zákonný zástupca dieťaťa vstupuje do budovy materskej školy iba na nevyhnutný čas – maximálne 10
minút
sprevádzajúca osoba dieťaťa aj dieťa vstupujú do budovy vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami
prednostne sú do materskej školy prijímané deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného
zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a deti, ktorých rodičia vykonávajú prácu na pracovisku.
POKYNY PRE OTVORENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

•
•
•
•
•
•
•

základná škola bude otvorená pre žiakov 1. – 5. ročníka
žiaci budú prichádzať do školy v čase od 7:30 hod. do 8:00 hod. v 2 skupinách cez vchody vyhradené
pre jednotlivé triedy (rozpis zverejníme)
do budovy školy nesmú vchádzať zákonní zástupcovia žiakov
žiaci ani zákonní zástupcovia žiakov nevstupujú do areálu školy pred 7:30 hod.
pred vstupom do budovy bude všetkým žiakom odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom – pri
zvýšenej teplote nebude dieťa vpustené do budovy školy
budova školy sa o 8:00 hod. uzamyká – do budovy počas prevádzky školy, nesmie nikto vchádzať
(okrem zamestnancov školy)
koniec vyučovania bude od 11:00 hod. do 12:45 hod. podľa jednotlivých ročníkov (rozpis zverejníme
podľa prevádzky VŠJ)

1

Základná škola s materskou školou
Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5541336, fax: 044/5541336, mobil: 0911 397025
e-mail: zsdemlm@zsdemlm.edu.sk web: www.zsdemlm.edu.sk
•

•
•
•

•
•

•

•

po skončení vyučovania žiaci, ktorí nepôjdu na obed do VŠJ, odchádzajú domov – zákonný zástupca si
žiaka vyzdvihne vonku pred budovou školy. O inom spôsobe odchodu bude rodič informovať písomne
vopred.
činnosť ŠKD bude do 16:00 hod. – rodičia budú čakať svoje deti pred budovou školy
Odchod žiaka z ŠKD bude možný iba v čase po skončení vyučovania alebo o 13:00, 14:00, 15:00 a
16:00 hod.
v triedach bude maximálne 20 žiakov – v skupine môžu byť žiaci, ktorí predtým neboli v spoločnej
triede – skupiny budú nemenné do konca školského roku a každá skupina = trieda tvorí zároveň
samostatné oddelenie ŠKD
zákonný zástupca zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky
dieťa vstupuje do budovy vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými
nariadeniami
zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do základnej 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 – bez písomného vyhlásenia nebude dieťa
prijaté do školy (príloha č. 1, str. 3 – bez návštevy ŠKD, príloha č. 3, str. 5 – so záujmom o ŠKD)
prednostne sú do základnej školy prijímané deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného
zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a deti, ktorých rodičia vykonávajú prácu na pracovisku

Triedy základnej aj materskej školy, rovnako ako aj všetky priestory školy budú do 1.6.2020, teda do obnovenia
výchovno-vzdelávacieho procesu, dezinfikované ozónom.
Podávanie stravy sa uskutoční za prísnych bezpečnostných opatrení.
Dezinfekcia je zabezpečená pri vstupe do budovy, v každej triede aj na toaletách.
Všetky organizačné pokyny k otvoreniu materských a základných škôl od 1.6.2020 sú zverejnené na stránke
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol
.
Mgr. Emília Čudejková – RŠ
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Príloha č. 1, str. 3 (platí pre žiakov bez ŠKD)
Vyhlásenie
Vyhlasujem, že dieťa ...........................................................................................................,
bytom v ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva
ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky
dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli
v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zák. zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:
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Príloha č. 2, str. 4
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
pre materskú školu
Vyhlasujem, že dieťa ................................................................................................................................................
bytom v .....................................................................................................................................................................
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa alebo iné osoby, ktoré s ním žijú
spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som
sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhlasujem, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:
-

telesná teplota nad 37,5°C alebo triaška
malátnosť, neprimeraná únava
začervenané, zapálené oči s výtokom
upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
suchý dusivý kašeľ
vlhký produktívny kašeľ
vracanie
náhla strata chuti a čuchu
riedka stolica niekoľkokrát denne
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži - iný príznak akútnej infekcie
dýchacích ciest

Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ..........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................
Dňa ............... meno a podpis zákonného zástupcu ...........................................................
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Príloha č. 3, str. 5 (platí pre žiakov navštevujúcich ŠKD)
Vyhlásenie
Vyhlasujem, že dieťa ...........................................................................................................,
bytom v ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani
lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil
karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zák. zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:
Odchody dieťaťa z ŠKD počas celého mesiaca jún*
12:00 hod
13:00 hod.
14:00 hod.
15:00 hod.

16:00 hod.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
*zaznačte v tabuľke x

V prípade, že chcete dieťa vyzdvihnúť v daný deň v iný čas ako máte uvedený (celá hodina),
vtedy je potrebné, aby dieťa odovzdalo ráno triednemu učiteľovi lístok s hodinou (celá hodina), v ktorú
si ho vyzdvihnete.
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