Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

POKYNY
k prevádzke školy, jej vnútornému režimu
a podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia
žiakov a zamestnancov
(platné od 07.04.2021)
ÚVOD
Riaditeľka školy v súčinnosti so zriaďovateľom rozhodla o obnovení prezenčného
vyučovania od stredy 07.04.2021 pre žiakov 1. stupňa ZŠ, špeciálnych tried a žiakov 2.
stupňa, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie.
Ostatní žiaci 2.stupňa budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní v súlade s COVID
AUTOMATOM.
Rozhodnutie riaditeľky školy je vydané na základe:
1. Rozhodnutia ministra MŠVVaŠ SR zo dňa 2. marca 2021 (číslo: 2021/10079:2-A1810)
s účinnosťou od 8.3.2021,
2. podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienky na obnovenie prezenčného vyučovania sú vypracované v súlade:
1. s dokumentom MŠVVaŠ SR – Návrat do škôl aktualizovaný 8.3.2021 a
2. v súlade s COVID AUTOMATOM,
3. platných uznesení Vlády SR, vyhláškami ÚVZ a rozhodnutiami miestne príslušného
RÚVZ.

Organizačné pokyny k prevádzke vzdelávania k jej vnútornému režimu a podmienky
zaistenia bezpečnosti a ochrany žiakov v ZŠ Veľká Ida od 07.04.2021
Žiaci 1. stupňa základnej školy aj špeciálne triedy
Vzdelávanie na 1. stupni a v špeciálnych triedach bude prebiehať len prezenčne podľa rozvrhu
hodín.
Vzdelávanie žiakov na 2. stupni bude umožnené len žiakom, ktorí nemajú prístup k
dištančnému vzdelávaniu. Vzdelávať sa budú na základe záväznej prihlášky po 5 žiakoch
v jednej skupine, blokovo, podľa ročníkov a pri dodržaní všetkých nariadení v súlade s COVID
AUTOMATOM / žiak sa musí preukázať negatívnym testom/.

A. Základnou podmienkou nástupu:
ŽIAKA na 1. stupni a 2. stupni ZŠ na prezenčné vzdelávanie je:
1. Rodič/zákonný zástupca žiaka 2. stupňa predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré
je zverejnené na web stránke školy (v tlačenej podobe bude k dispozícií v pondelok ráno pred
budovou školy).
2. Rodič/zákonný zástupca, žiak 2. stupňa predloží k nahliadnutiu aktuálny negatívny Ag alebo
PCR test nie starší ako 7 dní.
3. V prípade, ak rodič resp. zákonný zástupca prekonal ochorenie Covid-19, predkladá k
nahliadnutiu potvrdenie od všeobecného lekára o prekonaní ochorenia.
4. Pred vstupom do areálu školy si každý zákonný zástupca žiaka ZŠ a žiak 2. stupňa pripraví
čestné vyhlásenie, ktoré odovzdá dozoru a predloží k nahliadnutiu negatívny výsledok testu
alebo potvrdenie, ako je uvedené v bode 2.
5. Žiakovi bude odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a vykonaná dezinfekcia rúk a
následne žiak prechádza do svojej triedy.
6. Zákonný zástupca, ktorý nebude mať čestné vyhlásenie, môže ho vypísať aj pri vstupe žiaka
do školy. Odporúčame, aby žiak prišiel do školy v sprievode rodičov. Bez sprievodu rodičov a
bez požadovanej dokumentácie, (čestné prehlásenie a negatívny test, príp. jeho náhrada) sa
žiak nemôže vzdelávať prezenčne v škole.
7. Rovnaká podmienka sa týka aj nástupu na pracovisko všetkých ZAMESTNANCOV ŠKOLY.
8. V škole (interiér) si zamestnanci a žiaci kryjú horné dýchacie cesty. Žiak nosí rúško všade
vo vnútorných priestoroch základnej školy. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec
(napr. asistent učiteľa) majú odporučené nosiť respirátor (FFP2), príp. aj s ochranným štítom.
Škola zabezpečí voľne dostupnú dezinfekciu rúk. Pravidelne sa bude sledovať zdravotný stav
osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená
teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).
9. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
o tejto situácii informuje TU, resp. riaditeľku školy. 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. Za týchto
podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
10. Pri vstupe si škola vyhradzuje právo zabezpečiť:
• minimalizovanie zhromažďovania osôb pred vchodom do školy,
• každodenný ranný zdravotný filter, meranie teploty žiakov,
• dezinfekciu rúk (v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a
svojimi možnosťami).
V prípade, že u žiaka bude podozrenie na ochorenie COVID-19, škola bezodkladne zabezpečí
jeho:
a) izoláciu (v miestnosti na prízemí školy),
b) odchod do domáceho prostredia cez okamžité vyzdvihnutie žiaka rodičom (+ tel. kontakt s
lekárom v prípade potreby).
11. Žiaci 1. stupni budú sa riadiť rozvrhom triedy, 2. stupeň pripravený nový rozvrh.
Žiaci 2. stupňa, kde bude prebiehať vyučovanie v malých skupinách budú zadelení do
týchto skupín podľa ročníkov. Týka sa to iba tých žiakov, ktorí nemajú možnosť sa
dištančne vzdelávať. Rozvrh hodín pre ročníky 2. stupňa. počas prezenčnej výuky môže byť
upravený na BLOKOVÉ VYUČOVANIE.

12. Žiakom 2. stupňa, ktorí sa budú naďalej vzdelávať dištančne, budú úlohy zadávané cez
Edupage školy po dohode s TU. Tým žiakom, ktorí nemajú prístup k internetu, budú úlohy
naďalej zasielané vo forme pracovných listov.
13.. Žiaci ZŠ majú možnosť prichádzať do školy ráno od 7.30 hod. priamo do svojich tried.
Zamestnanci školy v deň nástupu na prezenčnú formu vyučovania nastupujú do práce v čase od
7,10 – do 7,30 hod., kde predkladajú k nahliadnutiu ZRŠ negatívny Ag alebo PCR test a vyhlásenie
o bezinfečnosti (resp. EduPage platforma). Od 7,30 hod. každý triedny učiteľ (ďalej len TU) reálne
vykonáva dozor nad žiakmi v triede.
14. Žiaci ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, idú na obed, alebo hneď po vyučovaní domov.
15. Na obed pôjdu žiaci po jednotlivých triedach podľa harmonogramu.
16. Prevádzka ŠKD bude za prísnych hygienických podmienok (žiaci budú rozdelení do
oddelení po ročníkoch).
17. Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov 1. stupňa ZŠ vzdelávaných sa prezenčne
(prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať, aby ich odhlásili z obeda).
18. Prechodom žiakov školy a 1. stupňa základnej školy z dištančnej na prezenčnú formu
vzdelávania sa škola riadi tzv. COVID – školským semaforom.
19. Do budovy školy môžu vstupovať len žiaci ZŠ a zamestnanci školy. Iní návštevníci môžu
do školy vstúpiť len na základe schválenia vstupu od riaditeľky školy.
Uvedené opatrenia platia od 07.04.2021, ak nenastanú nejaké zmeny.
Želám krásne a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Mgr. T. Besterciová. riad. školy

