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V bode 3.2.2 Dochádzka detí do materskej školy a stravovanie sa znenie školského poriadku
mení takto:
Rodič privádza dieťa do materskej školy od 6.00 do 8.00 hod. a osobne ho odovzdá
učiteľke v danej triede. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič
s riaditeľkou školy, zástupkyňou RŠ alebo triednym učiteľom materskej školy. V prípade
dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak,
aby nenarušil priebeh činností ostatných detí (napr. aby sa neobmedzil pobyt detí vonku a
pod.).
Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak na základe
konkrétnych príznakov zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej
školy. Toto zistenie zapíše do ranného filtra. Dieťa podozrivé z ochorenia je možné prijať iba
na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom. Ak dieťa počas dňa
v materskej škole ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných
detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov materskej školy a ihneď informuje
zákonného zástupcu dieťaťa. V materskej škole je zákaz podávania liekov dieťaťu
zamestnancami MŠ! Pedagogickí zamestnanci nesmú v MŠ deťom podávať žiadne lieky
(okrem antialergík a antiastmatík). Podávanie liekov môže realizovať iba rodič a to vždy
v dohodnutom čase. Ak rodič trvá na podaní lieku učiteľkou napr. pri záchvatových
stavoch ako je epilepsia), môže to urobiť iba písomne, na základe splnomocnenia.
Zodpovednosť za prípadné dôsledky nesie aj vtedy rodič dieťaťa.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred najneskôr do 8.00
hod. v deň neprítomnosti dieťaťa telefonicky alebo osobne. Ak dieťa nenastúpi do materskej
školy do 8.00, bude odhlásené učiteľkou preberajúcou deti.

V prípade, že z odôvodnených príčin (návšteva lekára, logopéda, rodinný dôvod...)
bude dieťa do materskej školy privedené neskôr, je potrebné o tom deň vopred alebo
najneskôr do 8.00 hod. informovať materskú školu. V opačnom prípade bude dieťa odhlásené
zo stravy, na základe čoho už v priebehu dňa nemôže byť do materskej školy prijaté.
Deťom je podávaná desiata, obed a olovrant. Ak dieťa navštevuje materskú školu na
dopoludnie, je mu podávaná desiata a obed. Do materskej školy nesmie byť deťom
individuálne donášaná strava.
Uvedené skutočnosti sa nevzťahujú na dieťa, ktorého zdravotný stav na základe
posúdenia odborného lekára vyžaduje osobitné stravovanie.
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