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1. Identifikačné údaje
Názov zariadenia:			Materská škola
IČO:                                                    710033486
Adresa školy:			            ul. Okružná 366/4, 076 64 Zemplínska Teplica 
Kontakt: 				tel. 056/6796 252
					e-mail: materskaskola.zemplinskateplica@gmail.com
    
Prevádzkovateľ:			Obec Zemplínska Teplica
IČO:		                                    00332194
Adresa prevádzkovateľa:                   Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpená:                                          Mg. Jozefínou Uhaľovou, starostkou obce

Osoba zodpovedná za prevádzku  
Meno , priezvisko:                             Vlasta Fiľová
Funkcia:                                              riaditeľ
Telefónne číslo:                                  
Mobilné číslo:                                     0908 147 546

                     
Druh zariadenia:			
Materská škola trojtriedna s celodennou a poldennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou pre detí od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.
					
Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita zariadenia): 51

Dispozičné riešenie, určené miestnosti a ich vybavenie

Materská škola je umiestnená v jednoposchodovej budove na prízemí a čiastočne na 1. poschodí. Budova je postavená na vedľajšej ulici. 

 Pre pobyt detí má MŠ nasledovné priestory: 

Vstupná chodba slúži ako šatňa, je vybavená skrinkami pre každé dieťa a troma lavičkami. Na prízemí je riaditeľňa, ktorá je zároveň izolačnou miestnosťou.
Na osobnú hygienu detí  slúži 9 WC, 9 umyvadiel,1 sprchový kút, v týchto priestoroch sa nachádza 1 WC pre zamestnancov .Mimo dosah detí je uzamykateľná skrinka na čistiace prostriedky pre upratovačku, slúžiace na udržiavanie hygieny prízemia.

miestnosť s rozlohou 57,78 m2 rozdelená na priestor slúžiaci ako herňa pre 7detí( veková kategória 2.5r. -3r.) s rozlohou 21,30 m a jedáleň s rozlohou 36,50m² s priamym prepojením na kuchyňu, čiže  okienka slúžiace na výdaj stravy a odklad použitého riadu. Podávanie stravy   je po triedach, tak aby priebeh bol plynulý a deti mali čas na jedlo.
Deti z 1. triedy majú samostatnú spálňu s rozlohou 25,50 m2 na prízemí.




2.trieda na prízemí  s rozlohou 56,10m2, ktorá plní funkciu herne pre 21 detí vo veku 5-6 r. a spálne pre 13 nakoľko 8 deti je len na poldenný pobyt.

Na poschodí je denná miestnosť s rozlohou 76,98 m2, ktorá plní funkciu herne  pre 23 detí a spálne pre 16 detí, nakoľko 7 deti odchádza na obed domov.


Na prízemí vedľa schodišťa na poschodie  sa nachádza priestor, ktorý slúži ako šatňa pre upratovačku.
Materská škola má školský dvor trávnatý s rozlohou 1269 m² s osadenými preliezačkami,  pieskoviskami, besiedkou, šmýkačkami a lavičkami. Súčasťou dvora je aj vydláždená terasa.


Vykurovanie je zabezpečené ústredným kúrením na plyn, kotolňa je na prízemí v časti priestorov vedľa kuchyne.
Budova má nové plastové okna , ktoré umožňujú dostatočné vetranie a dostatok denného svetla.
 
2. Organizácia režimu dňa a výchovno-vzdelávacej činnosti

Čas prevádzky materskej školy je stanovený po dohode riaditeľa a rodičov, odsúhlasený zriaďovateľom, je uvedený v školskom poriadku školy.

Rodič zodpovedá za pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy. Dieťa nosí spravidla do MŠ do 8.00 hod. a prevezme ho po 15.30hod do 16.30 hod.
Spôsob dochádzky a stravovania dohodne rodič s triednou učiteľkou a vedúcou školskej jedálne. V prípade príchodu dieťaťa do MŠ v priebehu dňa dohodne rodič dochádzku tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená na 4 týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia aj čerpania dovolenky všetkých zamestnancov školy. Prerušenie prevádzky, či už v čase letných prázdnin, vedľajších prázdnin –vianočných, veľkonočných oznámi riaditeľka MŠ rodičom vopred.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Prevádzka MŠ je denne od 6,30 hod. do 16,30 hod. 
Denný poriadok pre dvoj- až šesťročné deti je nasledovný:

6,30  -  8,00hod.		schádzanie sa detí
8,00  -  8,20 hod.		hry, skupinové činnosti podľa záujmu/didaktické aktivity
8,20  -  8.40 hod.		zdravotné cvičenie
8,40  -  9,20 hod.		hygiena, desiata

9,20  -  11.30hod.                   Edukačné aktivity
                                               Pobyt vonku
11,30 -  12,00 hod.		hygiena, obed 

12,30 -  14,30 hod. 		hygiena, odpočinok 
14,30 -  14,50 hod.		hygiena, olovrant
14,50 -  16,30 hod.		záujmové činnosti, hry, odchod detí domov
16,30 -  15,30 hod.                 krúžková činnosť

Ranné preberanie detí zabezpečuje určená učiteľka v zbernej triede.  Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia príznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára.

Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako päť dní, musí rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné prehlásenie nie staršie ako jeden deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie. 
Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá prevádzkový zamestnanec na správne rozloženie ležadiel, na čistotu posteľnej bielizne a osobnej bielizne detí. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne v čase od 10,40 do 11,00 hod. vetraním cez veľké okná, počas spánku detí prevetrávaním a nepriamo cez dennú miestnosť v zimných mesiacoch, v letných mesiacoch sa spí pri otvorených oknách. Teplota spálne sa sleduje na nástennom teplomere.
Deti sú vedené k dodržiavaniu zásad osobnej čistoty individuálne, podľa potreby. Pravidelne sa osobná hygiena uskutočňuje pred jedlom, po pobyte vonku a po popoludňajšom odpočinku. Po jedle sú deti vedené pod odborným dohľadom pedagogického zamestnanca k správnemu spôsobu umývania zubov a ostatných návykov stomatohygieny. Sú vedené aj k pravidelnému spôsobu otužovania vodou a vzduchom .
V rámci denného poriadku je vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku. Za jeho dodržiavanie je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý má službu, tento zodpovedá aj za bezpečnosť detí. Okrem pobytu vonku sa využívajú aj telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každý deň sú realizované ranné cvičenia vo vyvetranej herni, za priaznivého počasia na terase na prízemí, ktoré pomáhajú deťom utvárať návyk na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu. 	   
Organizácia edukačného procesu
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Predprimárne vzdelávanie získava dieťa absolvovaním posledného ročníka a získava osvedčenie. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade so Štátnym vzdelávacieho programu- ISED 0, formou edukačných činnosti počas celého dňa, alebo s predškolákmi v dopoludňajších hodinách, prípadne individuálnym prístupom.
Pedagogický zamestnanec zodpovedá za bezpečnosť detí počas celého pobytu detí v MŠ. Pri zmene pedagogického zamestnanca zapíše sa preberanie detí do zošita.


Organizácia v šatni
Každé dieťa má svoju skrinku na odkladanie svojich osobných vecí. Do skriniek rodičia neodkladajú deťom jedlo, ovocie ani sladkosti. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia svoje deti v spolupráci k samostatnosti a poriadkumilovnosti. V nepriaznivom počasí neodkladajú rodičia, ani učiteľky špinavé(mokré topánky, čižmy) do skriniek ale na určené miesto pod lavičky.
Učiteľka dohliadne, aby sa deti obliekali a vyzliekali postupne, aby sa v zimných mesiacoch neprehrievali a nedochádzalo tak k ich chorobnosti. 
Za úpravu v skrinkách a šatne zodpovedá pedagogický zamestnanec a za hygienu a čistotu prevádzkový zamestnanec. Do šatne prichádzajú deti po triedach po dohode medzi pedagogickými zamestnancami.

 


Organizácia v umyvárni

Nakoľko triedy na prízemí majú spoločné WC a umyváreň, pedagogickí zamestnanci po dohode stanovia harmonogram pohybu detí v týchto priestoroch. Najprv mladšie detí a neskôr predškoláci. Trieda na poschodí má svoje priestory na hygienu a dostatočný časový priestor.
 Každé dieťa má svoj uterák, hrebeň, pohár ,zubnú kefku a zubnú pastu označené, na umývadlách sú spoločné tekuté mydla, dávkovanie kontroluje učiteľka. Za celkovú organizáciu v umyvárni (uzatváranie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov) zodpovedá učiteľka. Učiteľka zodpovedá za čistý a upravený zovňajšok. Za celkovú hygienu a dostatok hygienických potrieb v jednotlivých umyvárňach zodpovedá prevádzkový zamestnanec.

Organizácia odpočinku

Každé dieťa má svoje ležadlo s posteľnou bielizňou(označené menom a značkou).Deti sa pred odpočinkom prezliekajú do pyžama, ktoré spolu s posteľnou bielizňou sa menia v letných mesiacoch každé 2 týždne a v zimných mesiacoch každé 3 týždne. Deti svoje oblečenie odkladajú na stoličku a papuče pod stoličku. Učiteľka dbá, aby každé dieťa bolo zakryté, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.
Po odpočinku staršie deti si upravujú ležadlo samé, ostatným deťom upravuje prevádzkový zamestnanec. Miestnosť je dobré vyvetraná pre spánkom, v letných mesiacoch sa vetrá nepriamo aj počas spánku.

Organizácia krúžkovej činnosti.

Krúžkovú činnosť prevádza Ľudová umelecká škola Vojčice v popoludňajších hodinách z dôvodu záujmu rodičov o hudobno–tanečnú zložku. Zmluva o prenájme priestorov triedy je uzavretá Ľudovou umeleckou školou so zriaďovateľom Obcou Zemplínska Teplica .Za  bezpečnosť deti sú zodpovedné lektorky, ktorým rodičia dali písomný súhlas. Deti po skončení krúžku odovzdáva lektorka rodičom.

3. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia dieťaťa počas pobytu v zariadení

Prvoradou úlohou je ochrana zdravia deti. K základnému opatreniu, ktoré je zamerané na zamedzenie prenosu infekčného ochorenia, patrí: zabezpečiť oddelenie dieťaťa od ostatných detí v izolačnej miestnosti, ktoré prejavuje príznaky akútneho ochorenia a okamžite informovať zákonného zástupcu dieťaťa.
V izolačnej miestnosti sa zabezpečí nad chorým dieťaťom nepretržitý dohľad do príchodu zákonného zástupcu dieťaťa. 

4. Stravovanie detí
Stravovanie detí je zabezpečené z kuchyne pri MŠ a je súlade s denným poriadkom. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca zariadenia spoločného stravovania, za pitný režim detí pedagogickí zamestnanci. Režim stravovania zodpovedá zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí a časový odstup medzi jednotlivými jedlami je najviac 3 hodiny.
Deťom dochádzajúcim na celý deň do MŠ je zabezpečené podávanie desiatej, obeda a olovrantu, deťom dochádzajúcim len na dopoludnie je zabezpečené podávanie desiatej a obeda. Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený v šatni detí. Na pitný režim sú zabezpečené nápoje – pitná voda, čaj – hygienicky vyhovujúcim spôsobom. Za ponuku je zodpovedný pedagogický zamestnanec. 

5. Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody
Materská škola je zásobovaná vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve. Na jedno dieťa a deň pripadá najmenej 60 litrov vody, čo je možné dokladovať spotrebou pitnej vody v zariadení podľa merača. Teplá voda sa pripravuje pomocou elektrického ohrevu a pre deti je dostupná len cez miešaciu batériu, ktorú obsluhuje pedagogický personál. Namiešaná voda nepresahuje teplotu 45oC. Kontrola kvality vody sa nezabezpečuje.

6. Čistota a údržba priestorov predškolského zariadenia
Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode a ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prostriedky. Za nákup správnych čistiacich prostriedkov zodpovedá riaditeľka MŠ. Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, ktoré sú farebne označené podľa účelu, a to napr. červenou farbou pomôcky, ktoré sa používajú na upratovanie WC, modrou farbou pomôcky na umývanie podláh, stien a dverí, zelenou farbou pomôcky, ktoré sa používajú na čistenie nábytku, stolov, hračiek a pod. 
Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v uzamknutej skrinke mimo dosahu detí a za ich uloženie zodpovedá upratovačka. Použité pomôcky na upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti. Pri umývaní podláh a plôch sa používajú dve vedrá, jednom sa handra namáča buď do čistiaceho, alebo do dezinfekčného roztoku a do druhého sa žmýka.

Frekvencia upratovania
Frekvencia upratovania je nasledovná:
Denne sa upratujú na vlhko s použitím čistiacich prípravkov trikrát podlaha v jedálni, šatní, chodbe, schodíšť, vrátane zábradlí. Ďalej sa vysávajú koberce, utierajú sa na vlhko detské kútiky, kryty na radiátoroch, kľučky dvier. S použitím dezinfekčného prostriedku sa denne umývajú umyvárne, WC a šatňa po ich dôkladnom mechanickom očistení. Vynášajú sa odpadky a odpadkové koše sa umývajú. 

Týždenne sa umývajú obklady, olejové nátery, poháre, hrebene, hračky, kovové časti ležadiel. Menia sa uteráky detí. 

Mesačne sa čistia koberce a čalúnenie mokrou cestou, perú textilné hračky, vysávajú matrace. Jeden krát za 14 dní sa mení posteľná bielizeň.

Štvrťročne sa perú záclony , závesy, čistia žalúzie.

Polročne sa ošetruje a leští nábytok, umývajú sa okná a svietidlá.

Na dezinfekciu zariadení sa používajú chemické dezinfekčné látky na báze chlóru, ich príprava a aplikácia sa vykonáva podľa návodu výrobcu. Dezinfekcia sa vykonáva vždy po dôkladnom mechanickom očistení na vlhko. Za dodržiavanie čistoty a poriadku podľa harmonogramu zodpovedá riaditeľka materskej školy. 

Najčastejšie používané čistiace prostriedky:
Okná                                    clin
Stoly                                     tekuté prášok- Cif, Dix
Umývadlá                             dezinfekcia- Savo, Domestos, chloramín
Podlaha                                Savo, diava na podlahy,Ajax
WC                                       Domestos,Fixinela Savo,
Koberce                                tep, Kobex

Dezinfekčné prostriedky používané v MŠ:Savo, Domestos, Fixinela
Deratizácia, Dezinsekcia
Deratizácia a Dezinsekcia sa vykonáva podľa potreby odborne spôsobilou firmou.




7. Starostlivosť o vonkajšie priestory detského ihriska a pozemku predškolského zariadenia
Pozemok materskej školy je oplotený s rozlohou 1268 m2. Pre detí je k dispozícii trávnatá plocha a detské ihrisko, 2 pieskoviska, drevené preliezačky, hojdačky, šmýkačky, drevený domček a drevený mostík. Upratovačka zodpovedá za pravidelné čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie pieskoviska jedenkrát za dva týždne. Riaditeľka zodpovedá za výmenu piesku v pieskovisku každé dva roky.  Pravidelné kosenie trávnatej plochy minimálne jedenkrát za mesiac je prevádzané aktivačnými pracovníkmi Obecného úradu. Počas prerušenia prevádzky, ale aj podľa potreby je v spolupráci s rodičmi zabezpečená údržba zariadení detského ihriska. 


8. Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou, frekvencia jej výmeny
Starostlivosť o čisté a správne oblečenie detí a posteľnú bielizeň majú rodičia. Týždenne vymieňajú dieťaťu uterák , posteľnú bielizeň každé dva týždne v letných mesiacoch a každé tri týždne v zimných mesiacoch. Posteľná bielizeň je na ležadlách.
. Zodpovedná riaditeľka školy.

9. Zneškodňovanie tuhého odpadu
Odpad z miestností predškolského zariadenia vynáša upratovačka do odpadových nádob., ktoré sú umiestnené na vonkajšom stanovišti v samostatnej časti dvora. Po vyprázdnení sa nádoby umývajú a následne dezinfikujú Savom podľa uvedeného návodu. Vyprázdňovanie vonkajších odpadových nádob je zabezpečené prostredníctvom OÚ. Za čistenie zodpovedá upratovačka.  

Vykurovanie
Materská škola má vykurovanie zabezpečené vlastnými kotlami. Kúrenie je nastavené tak aby teplota vzduchu zodpovedala hygienickým podmienkam na prostredie materskej školy.
Herňa a spálňa 22 stupňov Celzia, toalety 24 stupňov Celzia a na chodbách teplota nižšia o 5 stupňov.
V herniach sa pravidelne vetrá nárazovo, predchádza sa prievanu.

10. Pokyny pre zamestnancov materskej školy vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad deťmi.
Zamestnanci sú povinní:
Počas pracovnej doby dodržiavať pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
Dodržiavať určené predpisy vyplývajúce z náplne práce,
	Podrobiť sa periodickým prehliadkam v zmysle zákona a interných pokynov,
Hlásiť vedúcemu pracovníkovi nákazlivé ochorenie seba, členov rodiny, alebo osoby s ktorou býva v jednom byte,
Dbať na dodržiavanie hygieny rúk a pracovného odevu,
Okamžite oznamovať vedeniu školy nedostatky, závady, ktoré by mohli bezpečnosť alebo zdravie pri práci narušiť,
Dodržiavať pokyny tohto prevádzkového poriadku,
Pracovať s technologickými zariadeniami v súlade so zaužívanými pracovnými postupmi a návodom na obsluhu,
Každú poruchu elektrického, plynového zariadenia, kanalizácie a vody ihneď hlásiť vedúcemu pracovníkovi, 
Pri práci používať predpísané OOPP,
	Pri akomkoľvek úraze zamestnanca alebo detí poskytnúť prvú pomoc a zabezpečiť ošetrenie lekárom, oznámenie rodičom, vedeniu školy, spísanie záznamu,
	Počas pracovnej doby je zakázané používať alkoholické nápoje, prísť na pracovisko pod vplyvom alkoholických nápojov a fajčiť v priestoroch MŠ,


Povinnosti pedagogických zamestnancov

Zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé ani počas spánku,
Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu,
Na vychádzky sú učiteľky povinné brať tašku prvej pomoci,
Dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť(ostré predmety, čistiace prostriedky...)
	Učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej učiteľke, alebo rodičom, resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia,
Rodič môže splnomocniť aj svoje dieťa, nie mladšie ako 10 rokov, no zodpovednosť v plnej miere preberajú na seba,


Povinnosti prevádzkových zamestnancov
Zabezpečiť požadovanú hygienu a poriadok na škole podľa stanovených kritérií a náplne práce,
Dodržiavať zásady a pokyny pracovníkov hygienického dozoru,
Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, taktiež odkladať ich z dosahu detí,
Odmykať a zamykať vstupné dvere do budovy a bráničku,
Starať sa o školský areál, odpadky na dvore, schodnosť prístupových chodníkov od snehu, v prípade námrazy posypať soľou,
	Ak vznikne úraz z dôvodu zanedbania tejto povinnosti, nesú za to plnú zodpovednosť,



11. Pokyny pre návštevníkov
Priestory predškolského zariadenia sú po 8,00 hodine uzamknuté. Pre ohlásenie návštevníkov slúži zvonček, ktorý je umiestnený pri vchodových dverách.
Do zariadenia môže vstúpiť len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, tomuto je dieťa odovzdané. Pohyb cudzích osôb zariadení je vždy len so súhlasom riaditeľky a v sprievode zamestnancov zariadenia.


12. Usmernenie pri výskyte pedikulózy v predškolskom zariadení
Pri výskyte prenosného parazitného ochorenia triedni učitelia vyčlenia dieťa z kolektívu a bez meškania informujú zákonného zástupcu, ktorý je zodpovedný za dôsledné odhmyzenie a vyčistenie vlasov od hníd.
Dieťa zostáva doma podľa potreby 2 – 3 dni (v prípade potreby aj viac dní) a zákonnému zástupcovi je zaslané usmernenie na odstránenie ochorenia (vypracované na základe Usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Do triedneho kolektívu je dieťa začlenené až po dôslednom odstránení parazitného ochorenia.
Usmernenie:
- Zvyšovať úroveň osobnej hygieny, vykonávať pravidelné prehliadky vlasov,
- Lezúce vši a hnidy zneškodňovať pomocou účinných dezinfekčných prostriedkov: Diffusil, H pena, Parasidone pena a šampón, Nitifor vlasová voda.
Mimoriadne účinný na likvidáciu lezúcich vší a hníd fyzikálnym spôsobom je prípravok Hedrin. Nemá dráždivé a alergizujúce účinky na pokožku a nevzniká naňho rezistencia.    
Umývanie hlavy šampónom musí trvať 3 minúty, šampón musí preniknúť až k pokožke a potom ho opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a na záver je potrebné vlasy opláchnuť vlažnou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz u všetkých členov kolektívu (dohodne sa konkrétny víkend). 
K zaisteniu spoľahlivej likvidácií vší, ktoré pri prvom umytí boli ukryté v hnidách a tak prežili, je umytie hlavy žiadúce po 8 – 10 dňoch.
- Osobnú posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
- Čiapky, šály, šatky a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať minimálne v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôsledne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.
- Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril).
- Zásadné je zabezpečenie úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (hrebeň, uterák) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.
Pri výskyte pedikulózy vedenie školy zabezpečuje dôslednú dezinfekciu školských priestorov (umývanie podláh roztokom Savo), žinenky a matrace používané na hodinách telesnej výchovy sa vystriekajú Biolitom na lezúci hmyz, vyvetrajú sa, vystavia sa účinkom slnečného žiarenia a 3 – 4 dni sa nepoužívajú.
V materskej škole denne pri rannom filtri učitelia  kontrolujú denne vlasatú časť hlavy, tiež triedni učitelia na školách vykonávajú pravidelne preventívne prehliadky (počas výskytu pedikulózy, prípadne po návrate detí z prázdnin či dlhodobejšej PN).
O vykonaní preventívnej prehliadky a o jej výsledku zapíše triedny učiteľ záznam do ranného filtra.
Všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie a dieťa s prenosným ochorením  sa musí liečiť a nesmie navštevovať kolektívne zariadenie.
O liečbe zo zavšivenia alebo s tým súvisiacich sekundárnych  kožných ochorení  a o dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár.

V prípade rozšírenia pedikulózy v predškolskom príp. školskom zariadení, vedenie školy je povinné konzultovať situáciu s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a prijať odporúčané  opatrenia. 

13. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií, vrátane telefónnych čísel tiesňových volaní a zoznamu najdôležitejších inštitúcií 
 V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie je za materskú školu poverená kontaktná osoba: MUDr. Sokirová, tel. 0566784307.
Prostredníctvom nej sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ so sídlom v Trebišove zabezpečujú potrebné aktivity: informovanosť rodičov, spolupráca s lekármi primárnej starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné. V prípade iných mimoriadnych udalostí je zodpovednou a kontaktnou osobou riaditeľka materskej školy.  



Telefónne čísla tiesňových volaní:
Rýchla lekárska pomoc.......................................................112,155                                            
Hasičská a záchranná služba..............................................150
Detská ambulancia .............................................................6784307
Všeobecný lekár..................................................................6796221
Stomatológ..........................................................................6796240
Požiarny útvar....................................................................112/150
Policajný zbor......................................................................112/158
OÚ Zemplínska Teplica......................................................6796222
Školský úrad Sečovce..........................................................6782209
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov.......6688360
Hasičská a záchranná služba Trebišov.............................6685960

k4. Uplatňovanie zákona NR SR č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 465/2005 Z. z.
V materskej škole sa rešpektuje zákaz fajčenia. Na vstupe do budovy je umiestnené na  viditeľnom mieste bezpečnostné a zdravotné označenie zákazu fajčenia s oznamom s informáciou , kde a na ktorých kontrolných  orgánoch, ktoré sú povinné vykonávať kontrolu  dodržiavania tohto zákona  je možné podať oznámenie  o porušovaní tohto zákona. Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov.






