Dodatok č.1
k školskému poriadku Materskej školy 29.augusta 384/2A
Most pri Bratislave
Dodatok k Školskému poriadku Materskej školy 29.augusta 284/2A, Most pri Bratislave vydala
riaditeľka Materskej školy v zmysle §24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Týmto dodatkom sa upravuje v Školskom poriadku
časť: Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred
sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím o povinnosti materskej školy zabezpečovať
ranný filter.
Každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred prijatím dieťaťa do materskej školy vykonáva
tzv. ,,ranný filter“ to znamení, že zisťuje či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej
školy.
Cieľom ,,ranného filtra“ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by
mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v materskej
školy. ,,Ranný filter“ nie je nástrojom vyvodzovania záverov o zdraví a chorobe dieťaťa.
Pri vykonávaní ,,ranného filtra“ učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos
a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašľalo.
Učiteľka dieťaťa odmietne prevziať do materskej školy ak:
-má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom (,,karpinami“),
-mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
-mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,
-má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
-má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.
Ak dieťa tieto príznaky má, učiteľka je povinná ich písomne zaevidovať.
Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od rodiča prevezme. Po chorobe môže dieťa nastúpiť do
materskej školy aj v prípade, že má jednoduchú (priesvitnú) nádchu, občasný suchý dráždivý kašeľ
aj ak u neho pretrváva občasný vlhký kašeľ, najmä pri námahe alebo v ľahu po spánku (môže
pretrvávať aj 3 týždne).
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