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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
v Základnej škole a v Školskom klube detí od 01.06.2020
Prevádzka a príchod žiakov





prevádzka Základnej školy, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „ZŠ“) a Školského
klubu detí, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „ŠKD“) bude zabezpečená počas
pracovných dní, denne v čase od 07:30 do 16:30 hod., t.j. maximálne 9 hodín/deň,
žiaci budú rozdelení do skupín/tried s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej
skupine,
príchod žiakov bude časovo limitovaný, aby neprichádzali do budovy ZŠ naraz
väčšie skupiny a prispôsobený jednému z nižšie uvedených harmonogramov (podľa
aktuálnych príchodov autobusov),

Harmonogramy príchodu žiakov:
1. Príchod autobusov počas prázdninového (aktuálneho) režimu:
Žiaci
 z Jablonového – príchod autobusom 07:40 hod.
 z Hradnej – príchod autobusom 07:55 hod.
 zo Súľova a ostatní (osobná doprava)

Vstup do budovy ZŠ
od 07:40 – do 07:55 hod.
od 07:55 – do 08:00 hod.
od 08:00 – do 08:15 hod.

2. Príchod autobusov počas bežného režimu:
Žiaci
 z Jablonového – príchod autobusom 07:30 hod.
 zo Súľova a ostatní (osobná doprava)
 z Hradnej – príchod autobusom 07:55 hod.

Vstup do budovy ZŠ
od 07:30 – do 07:50 hod.
od 07:50 – do 08:10 hod.
od 08:10 – do 08:15 hod.

Opatrenia školy
 pred vstupom do budovy žiaci vykonajú dezinfekciu rúk dezinfekčným prípravkom,
 pedagógovia školy budú vo vstupných dverách ZŠ vykonávať každému žiakovi ranný
zdravotný filter - meranie teploty bezkontaktným teplomerom, zabezpečí rozstupy
medzi žiakmi a pri 1. nástupe preberie písomné vyhlásenie zákonného zástupcu. Ak
učiteľ vyhodnotí, že dieťa nespĺňa kritéria zaradenia do školy, bude umiestnené do
izolačnej miestnosti v škole, oznámi to riaditeľovi školy a zákonnému zástupcovi.




žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy okrem svojej skupiny/triedy,
kde platí výnimka z prekrytia dýchacích ciest v interiéri a exteriéri školy v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu,
v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina/trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne
vetranie,
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žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi
hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači
a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša,



na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky,



pedagógovia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel
pri kašľaní a kýchaní,



presuny skupín žiakov na chodbách, návšteva toaliet sa organizuje s dôrazom na
minimalizáciu kontaktov medzi skupinami žiakov, tak jednotlivcami i vrátane
zamestnancov školy,



upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 2x denne. Dezinfekcia
dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, bude vykonávaná minimálne
dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, lavice, podlaha). Minimálne raz
denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci,
pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

Rodič/Zákonný zástupca žiaka













pri príchode so žiakom pred bránu školy, pri odchode zo ZŠ a ŠKD zodpovedá za
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúšok, dodržiavanie
odstupov, dezinfekcia rúk). Vo vnútorných priestoroch a v areáli školy sa nepohybuje.
zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno rezervné v samostatnom
vrecku) a papierové jednorazové vreckovky, ktoré mu vystačia na celý deň,
okrem školských pomôcok, rezervného rúška, papierových vreckoviek, pitia a desiaty
si žiak nič iné do školy nenosí,
pri prvom nástupe do ZŠ predloží (prípadne sám žiak), alebo po každom prerušení
dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
karanténne opatrenie (viď príloha),
v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19,
bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou
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.
každé ráno vykoná ranný zdravotný filter svojho dieťaťa a zmeria mu telesnú teplotu,
rešpektuje, že dieťa a ani nikto iní s rôznymi zdravotnými príznakmi (napr. infekcie
dýchacích ciest, zvýšenou telesnou teplotou, kašľom, nádchou, zvracaním, hnačkou,
bolesťou brucha, bolesťou hlavy, kožnou vyrážkou,...) nesmie poslať dieťa do školy
a nesmie vstúpiť do priestorov ZŠ,
berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov
COVID – 19, alebo iných zdravotných príznakov, je nutné umiestniť ho do izolačnej
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miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne prídu
vyzdvihnúť,
rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania, ako aj upravený obsah a formu
vzdelávania.

Výchovno – vzdelávací proces









výchovno - vzdelávací proces sa bude realizovať prostredníctvom blokového
vyučovania,
metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu
konkrétnej skupiny/triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí
a zručností,
obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude pedagóg voliť tak,
aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia,
vzdelávacie a záujmové činnosti, aktivity je možné realizovať aj vonku v areáli školy,
alebo mimo neho a to podľa podmienok školy,
informácie o zmene organizácie vyučovania, školských pomôckach budú poskytnuté
od triednych učiteliek,
zákonný zástupca, ktorého dieťa sa nebude zúčastňovať vyučovania v ZŠ, si dohodne
bližšie podmienky vzdelávania s triednou učiteľkou,
zákonný zástupca oznámi triednej učiteľke spôsob (napr. sám, s rodičom,
súrodencom), ako aj o koľkej hodine bude jeho dieťa pravidelne odchádzať po
vyučovaní zo školy domov počas mesiaca jún 2020 (v prípade, že nepokračuje do
ŠKD),

Vyučovanie v jednotlivých ročníkoch:
1.
2.
3.
4.
5.

ročník: 08:20 – 11:00 hod.
ročník: 08:20 – 11:20 hod.
ročník: 08:20 – 11:45 hod.
ročník: 08:20 – 12:10 hod.
ročník: 08:20 – 12:30 hod.

Stravovanie v školskej jedálni






výdaj stravy bude prebiehať po ročníkoch, hneď po skončení vyučovania v čase od
10:45 – do 13:30 hod.,
do školskej jedálne budú žiaci vstupovať v sprievode prideleného vyučujúceho, ktorý
zodpovedá za bezpečnú a plynulú koordináciu skupiny,
pred vstupom do ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové
utierky), pred samostatným vstupom do priestorov ŠJ si vydezinfikuje ruky
dezinfekciou
stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom,
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žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory,
po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

Školský klub detí




činnosť ŠKD bude začínať hneď po skončení vyučovania jednotlivých ročníkov a to
denne max. do 16:20 hod.,
obsah a forma jednotlivých záujmových činností, aktivít bude prispôsobený zloženiu
skupiny, pričom budú zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia,
rodič/zákonný zástupca žiaka oznámi vychovávateľke spôsob (napr. sám, s rodičom,
súrodencom), ako aj o koľkej hodine bude jeho dieťa pravidelne odchádzať domov
z ŠKD, len hlavným vchodom. Rodič sa vo vnútorných priestoroch a v areáli školy
nepohybuje, čaká pred bránou školy.

Súľov-Hradná, máj 2020
Schválil: ............................................................
RNDr. Ján Mekiňa
riaditeľ školy

