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Informácie pre rodičov – usmernenie platné od 16.9.2020
➢ Prevádzka školy bude v čase od 6:00 do 16:30 hod.
➢ Žiaci vstupujú do školy v čase od 7:35 – 7:45 hod. hlavným vchodom. Do budovy
školy vchádzajú len žiaci. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy
nepohybujú. V prípade, že do budovy školy z nutného dôvodu potrebuje vstúpiť
zákonný zástupca žiaka, informuje o tom dozorkonajúceho učiteľa pri vstupe a ten
privolá príslušného zamestnanca, alebo člena vedenia školy.
➢ Pri vstupe bude vykonaný ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk.
➢ Žiakom prvého stupňa odporúčame nosiť rúška všade, no v spoločných priestoroch sú
pre nich povinné (pozn.: v triede sú odporúčané).
➢ Žiaci druhého stupňa naďalej (až do odvolania) povinne nosia rúško všade vo
vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy.
➢ Rúško v školskej jedálni si žiak skladá iba počas obedovania.
➢ Žiaci po skončení vyučovania (v prípade, že nenavštevujú ŠKD) odchádzajú domov a
do školskej jedálne samostatne.
➢ Triedy sa po ukončení prevádzky školy denne dezinfikujú.
➢ Upratovanie a dezinfekcia toaliet a dotykových plôch na chodbách a v triedach bude
vykonávané minimálne 2x denne.
➢ V prípade, ak sa u žiaka počas dňa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, resp.
iného prenosného ochorenia, bude umiestnený v miestnosti určenej na izoláciu. V
takomto prípade škola okamžite kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý si dieťa
vyzdvihne a telefonicky konzultuje zdravotný stav svojho dieťaťa so všeobecným
lekárom pre deti a dorast.
Vyučovanie
➢ Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, k zmiešavaniu žiakov jednotlivých tried
bude dochádzať pri vyučovaní cudzích jazykov, techniky, etickej a náboženskej
výchovy, informatiky, telesnej a športovej výchovy. Počas týchto hodín je nosenie
rúška povinné pre všetkých žiakov našej školy!
➢ Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR telesná a športová výchova sa bude učiť v
exteriéri. Telocvične sa do 20.9.2020 nebudú využívať.
Stravovanie v školskej jedálni
➢ Výdaj stravy bude prebiehať v čase od 11:30 do 13:30 hod. Žiaci v ŠKD podľa
harmonogramu ŠKD, ostatní žiaci po skončení svojho vyučovania.
➢ Pri vstupe do priestorov ŠJ si každý vydezinfikuje ruky, na čo dohliadne dozor
konajúci pedagogický zamestnanec.
Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)
➢ ŠKD bude fungovať v štandardnom režime za zvýšených hygienických opatrení,
ktoré budú vychádzať z usmernení a odporúčaní MŠVVŠ SR.
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➢ V prevádzke bude ranný aj poobedný ŠKD.
➢ Žiaci z ŠKD odchádzajú domov tak, že rodič bude čakať dieťa pred vchodom do ŠKD,
do budovy školy vstupovať nebude.
➢ Dieťa, ktoré odchádza z ŠKD samé, opustí budovu ZŠ na základe vypísaného tlačiva
zákonným zástupcom v stanovených časoch.
➢ Rodičia s deťmi sa po vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD v areáli školy nezdržiavajú.
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
Zákonný zástupca:
➢ predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane
víkendov sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, o tom,
že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5
pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek
ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a
dorast.
➢ rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať
známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná
vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích
ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
➢ berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov
COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných
zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Následne telefonicky kontaktuje
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý určí ďalší postup v prípade, že u žiaka je
podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tom informuje
triedneho učiteľa a riaditeľa školy,
➢ bezodkladne nahlási karanténu, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre
deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. V takomto prípade je
žiak vylúčený z vyučovacieho procesu,
➢ zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky,
➢ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka
do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
➢ rešpektuje organizačné zmeny vo vyučovacom procese,
➢ rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou.
Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu meniť.

