ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KUDLOVSKÁ 11, HUMENNÉ
POKYNY RIADITEĽKY ŠKOLY
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020
Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania potreby
dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové
podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických,
pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a
rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy do konca školského roku
2019/2020
 otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí od 1. 6. 2020
 výber žiakov prednostne podľa poradia kritérií určenými rozhodnutím ministra - deti
zdravotníkov, policajtov, záchranárov, vojakov či pedagogických zamestnancov
 škola bude otvorená v čase od 7,00 do 16,00 hod.
 žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej
domácnosti
 sprevádzajúce osoby nevstupujú do vnútorných priestorov školy
 zaradenie žiakov do skupín - najviac 20 žiakov ( v prípade nízkeho počtu môžu byť v
skupine žiaci rôznych tried toho istého ročníka, vo výnimočných prípadoch aj rôznych
ročníkov)
 vytvorená skupina sa nebude počas týždňa meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude
dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami
 pre žiakov 6.-9. ročníka bude naďalej prebiehať forma výučby dištančnou metódou ako
doteraz
 do konca školského roku škola neorganizuje žiadne spoločné akcie – viacdňové školské
výlety, školy v prírode, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia,
kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov ZŠ
Základná škola zabezpečí:
 čistenie a dezinfekciu priestorov pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky
základnej školy, kvôli prevencii nákazy COVID-19

 dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné
ochranné prostriedky
 primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky na
toalety vrátane papierových utierok a mydlom v dávkovači
 upratovanie a dezinfekciu toaliet minimálne dvakrát denne a podľa potreby
 poučenie prevádzkových zamestnancov - upratovačky o sprísnených podmienkach
upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných
povrchov a predmetov
 dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci ďalší
zamestnanci školy nachádzajú, najmenej raz denne
 dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť
veľký počet ľudí, minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí)
 každodenný ranný zdravotný filter pri vstupe do budovy školy - meranie teploty žiaka
bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy
 príchod do školy a zdržiavanie sa rodičov s deťmi pred školou v dostatočných
vzdialenostiach od iných skupín (V prípade väčšieho počtu skupín nástup do ZŠ bude
rozdelený na niekoľko časových úsekov od 7:00 hod. do 8:00 hod. v 10 min. intervaloch
tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami
Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami
zabezpečia:
 umývanie rúk žiakov bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami
 aby žiaci nosili rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej
skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací
proces
 opakované upozorňovanie žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní
a kýchaní
 presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov tak,
aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak aj medzi jednotlivcami,
vrátane zamestnancov školy
 časté a intenzívne vetranie v miestností
 rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese a v školskej jedálni.

Pri podozrení na ochorenie
 do priestorov základnej školy nesmie vstúpiť 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)
 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

 o podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako
je to v prípade iných infekčných ochorení
 ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu
jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v
najkratšom možnom čase s použitím rúška
 v potvrdenia ochorenia základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného
RÚVZ

Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy
 výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do
rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19
 pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník o
zdravotnom stave pred návratom do zamestnania
 ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí
nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19
 nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít
 pedagogický zamestnanec nemusí mať rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovnovzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít
 v prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku,
vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania
 pedagogickí zamestnanci, ktorí nastúpia do škôl, budú zabezpečovať vyučovanie v
základnej škole a výchovné aktivity pre žiakov 1. až 5.ročníka. Základná škola do tohto
procesu zapojí nielen pedagogických zamestnancov, ktorí v čase bežnej prevádzky
realizujú výchovu a vzdelávanie v 1. až v 5. ročníku, ale aj všetkých pedagogických
zamestnancov, ktorí nerealizujú dištančné vzdelávanie v 6. až v 9.ročníku
 pedagogickí zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, pretože patria do
rizikovej skupiny, budú realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. až 5.
ročníka, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v
základnej škole
 v prípade, že škola, podľa technických možností sprostredkuje žiakom s prístupom na
internet live vysielanie vzdelávacích činností, uskutočňujúcich sa priamo v škole, žiakom,
ktorí nemajú prístup na internet a nebudú v škole, sprostredkuje škola distančné
vzdelávanie doterajším spôsobom v rámci svojich možností tak, aby nepreťažovala tých
zamestnancov, ktorí sa venujú prezenčnej forme výchovy a vzdelávania v základnej škole
 ak bude nutné z kapacitných dôvodov využiť časť pedagogických zamestnancov na
vzdelávanie a výchovu žiakov 1. až 5. ročníka formou vyučovania v základnej škole alebo
na vzdelávanie žiakov dištančne, škola prehodnotí a upraví dištančné vzdelávanie v 6. až
v 9. ročníku (so zameraním na hlavné vzdelávacie oblasti).

Zákonný zástupca
 je povinný dodržiavať príchod určený školou v čase od 7.00 – 8.00 hod., odchod do
16.00 HOD a pokyny koordinujúceho personálu školy vo vonkajších priestoroch
školy počas ranného filtra
 odovzdá denne dieťa pred začiatkom vyučovania službu konajúcemu pedagogickému
zamestnancovi
 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)
 zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, ktoré si uloží do skrinky)
a papierové jednorazové vreckovky
 dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej
základnej školy do konca školského roku 2019/2020
 predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka
do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1)
 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy
 povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne 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.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu
 v čase prebiehajúceho prezenčného aj dištančného vzdelávania bude výučba prebiehať
podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku
2019/2020 a doplnku Školského vzdelávacieho programu
 písomné a ústne skúšanie vzdelávajúcich sa žiakov, nebude realizované do konca
školského roku 2019/2020

Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností
 je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň
ich vedomostí, znalostí a zručností
 obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli
pre žiakov príťažlivé a boli pri tom zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia
 aktivity organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku v areáli školy
 telesno-výchovne aktivity vykonávať v externom prostredí, nie vo vnútornom prostredí
telocvične

 podľa potreby sa skupiny žiakov vonku intervalovo striedajú alebo pohybujú v určených
vymedzených oddelených priestoroch pre jednotlivé skupiny.

Stravovanie
Počas vyučovania bude zabezpečené školské stravovanie v bežnej podobe.
 výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho
znehodnoteniu
 žiaci sa budú v jedálni stravovať v časových intervaloch tak, aby sa skupiny žiakov
nepremiešavali
 stravu vydáva personál spolu s čistým príborom
 žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory
 pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá
 rukavice sú potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.

25.mája 2020

Mgr. Paulína Škerlíková

