Usmernenie k výkonu činností koordinátorov práce s rodinou, pôsobiacich
v rámci národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM od 1.6.2020
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení súvisiacich s aktuálnym vývinom epidemiologickej situácie vydáva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
usmernenie k výkonu činností koordinátorov práce s rodinou – ako členov inkluzívneho tímu materskej
školy.
Vývin epidemiologickej situácie umožňuje uvoľňovať opatrenia zavádzané na prevenciu a ochranu pred
šírením nákazy COVID-19. V tejto súvislosti ministerstvo školstva od 1.6.2020 odporúča zriaďovateľom
škôl obnoviť prerušené školské vyučovanie a sprístupniť školy k prezenčnej forme vyučovania. To
znamená, že pri dodržaní prísnych hygienických pravidiel a ostatných pokynov Úradu verejného zdravia
k organizácii a forme vyučovania, je možné pripustiť stretávanie sa detí v uzatvorených skupinách.
Na základe týchto opatrení, bližšie dostupných aj tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministraskolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/,
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity k 1.6.2020 obnovuje aktivitu práca
s rodinou, ako súčasť hlavnej aktivity NP PRIM, vo forme prezenčných stretávaní detí a ich rodín
v uzatvorenej skupine „práca s rodinou“, pod vedením koordinátora práce s rodinou.
Koordinátorom práce s rodinou sa odporúča pokračovať v aktivite práca s rodinou prezenčnou
formou, teda stretávanie sa skupiny detí a ich rodín, pokiaľ to podmienky umožňujú a po dôkladnom
zvážení možností tej-ktorej lokality a toho-ktorého koordinátora práce s rodinou. Najmä sa odporúča:
- Dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá (používanie ochrany nosa a úst, dezinfekcie plôch,
toaliet, zabezpečenie umývania rúk);
- Dodržiavanie fyzického odstupu aspoň 2m medzi jednotlivými deťmi a rodinami, pokiaľ nežijú
v spoločnej domácnosti;
- Uprednostňovanie vonkajších aktivít (ihrisko, trávnaté plochy, verandy, terasy a i.) a
zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi deťmi aj pri hrových aktivitách, vzdelávaní
i oddychu;
- Maximálny počet účastníkov v skupine 15 (vrátane dospelých);
- Stálosť skupiny (nemeniť deti v skupine).
Koordinátor práce s rodinou zabezpečí:
- dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie hygienickoepidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch výkonu aktivít práce s rodinou, vrátane
toaliet, ako aj a vo vonkajších priestoroch aktivít,
- po dohode so zákonnými zástupcami detí (alebo rodinnými príslušníkmi) zabezpečí, aby deti, s
cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID–19, prichádzali a odchádzali na
aktivitu práce s rodinou len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V
prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov;
- zdravotný filter u detí (t.j. zhodnotenie zdravotnej situácie dieťaťa, meranie teploty, overenie
si zdravotnej situácie s rodičom/rodinným príslušníkom a i.) a vylúči možnosť zúčastniť sa u detí
a ich rodičov/rodinných príslušníkov, u ktorých identifikuje potenciálne zdravotné riziko.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, koordinátor práce
s rodinou bezodkladne o tejto situácii informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Povinnosťou zákonného
zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom, o čom
musí koordinátor práce s rodinou rodiča/rodinného príslušníka oboznámiť. Za týchto podmienok je
dieťa z aktivít práce s rodinou vylúčené.

Podrobnosti týkajúce sa nástupu detí do materských škôl a fungovania detských skupín ustanovuje aj
dokument „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku
2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)“, zverejnený na vyššie uvedenom webovom sídle ministerstva
školstva.
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