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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole a v
Školskom klube detí od 02.09.2020 do 23.09.2020
Začiatok / otvorenie školského roka 2020/2021 – 02.09.2020
 Otvorenie školského roku 2020/2021 nebude organizované hromadne a
uskutoční sa nasledovne:
o žiaci 1. ročníka v čase od 08:15 hod. do 09:15 hod.; v prípade
priaznivého počasia v exteriéri pred hlavným vstupom do budovy
Základnej školy s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v
sprievode rodičov / zákonných zástupcov, alebo v prípade nepriaznivého
počasia vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní ranného filtra
(meranie teploty) s rúškami za prítomnosti max. 1 rodiča / zákonného
zástupcu
o žiaci 2. až 9. ročníka s trvalým pobytom v Hradnej v čase od 07:10 hod.
do 07:30 hod.; vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní ranného filtra
(meranie teploty) s rúškami bez prítomnosti rodičov / zákonných
zástupcov
o žiaci 2. až 9. ročníka s trvalým pobytom v Súľove a v Jablonovom v čase
od 07:35 hod. do 08:00 hod.; vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní
ranného filtra (meranie teploty) s rúškami bez prítomnosti rodičov /
zákonných zástupcov.
 Činnosť Školského klubu detí ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento
deň nebude!
Prevádzka a vnútorný režim Základnej školy, Školského klubu detí a Školskej
jedálne


prevádzka Základnej školy, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „ZŠ“), Školskej
jedálne, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „ŠJ“) a Školského klubu detí, SúľovHradná 64 (ďalej aj len „ŠKD“) bude zabezpečená počas pracovných dní, denne
v čase od 07:00 do 16:15 hod.

Príchod žiakov do ZŠ a začiatok vyučovania


príchod žiakov bude podľa nasledovného harmonogramu:

Žiaci
 z Hradnej – príchod autobusom 07:06 hod.
 zo Súľova
 z Jablonového – príchod autobusom 07:30 hod.



vyučovanie začína o 07:40 hod.

Výchovno – vzdelávací proces

Vstup do budovy ZŠ
od 07:06 – do 07:35 hod.
do 07:30 hod.
od 07:30 – do 07:35 hod.
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výchovno - vzdelávací proces sa bude realizovať podľa platného rozvrhu,
edukácia predmetu Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri,
Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. chodba a pod.) sa do
20.09.2020 nevyužívajú,
obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú pedagógovia voliť
tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia,
vzdelávacie a záujmové činnosti, aktivity je možné realizovať aj vonku v areáli školy.

Stravovanie v ŠJ








výdaj stravy bude prebiehať po ročníkoch, hneď po skončení vyučovania spravidla
v čase od 11:20 – do 13:30 hod.; v prípade potreby max. do troch hodín od prípravy
stravy
do ŠJ 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),
stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým riadom a príborom,
žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory,
po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.

Činnosť ŠKD




činnosť ŠKD bude začínať hneď po skončení vyučovania jednotlivých ročníkov a to
denne max. do 16:15 hod.,
obsah a forma jednotlivých záujmových činností, aktivít bude prispôsobený zloženiu
skupiny s dôrazom na platné hygienicko-epidemiologické opatrenia,
rodič/zákonný zástupca žiaka oznámi vychovávateľke spôsob ako (napr. sám,
s rodičom, súrodencom) a o koľkej hodine bude jeho dieťa pravidelne odchádzať
domov z ŠKD, len hlavným vchodom.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, zamestnancov
a externých osôb
Opatrenia školy






na vchodových dverách je zverejnený oznam, ktorý hovorí o tom, za akých
podmienok nemôže dieťa nastúpiť do základnej školy. 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 ZŠ a ŠKD,
pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – do 14.09.2020 a potom podľa potreby,
pred vstupom do budovy žiaci a všetky ostatné osoby vykonajú dezinfekciu rúk, a to
dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným,
žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho
používaného rúška),
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žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško
všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných
priestoroch školy,
v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina/trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne
vetranie,
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,
žiaci a osoby na toaletách použijú mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky,
pedagógovia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel
pri kašľaní a kýchaní,
upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby,
dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a
odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať
najmenej raz denne,
dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa
zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa
potreby (napr. kľučky dverí),
zabezpečenie smetných košov tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri
zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.),
ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,
bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej
miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú,
ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí 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 prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na
COVID-19, škola postupuje podľa Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí,
základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravujúceho
organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský
rok 2020/2021 v znení aktualizácie z 26.08.2020 (ďalej aj len „Manuál“), časť
Oranžová a Červená fáza,
škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor, ideálne s
rozlohou min 15m2 a priamym vetraním.

Povinnosti zamestnancov školy


pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom
stave pred nástupom do zamestnania podľa vzoru. Zamestnanci predkladajú po
každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že
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zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie vypracované podľa vzoru,
zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa
pracovnej zmluvy a pracovnej náplne,
pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností
zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom
procese,
nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s
aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR,
pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo
špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri
výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo
ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Zodpovednosť a povinnosti rodičov / zákonných zástupcov žiaka









zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka
do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení
ÚVZ SR),
zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v
prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej
základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
pri prvom nástupe žiaka do základnej školy predkladá čestné prehlásenie (podľa
vzoru) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac
ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (podľa vzoru),
bezodkladne si vyzdvihnúť svoje dieťa po kontaktovaní školou
v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou rodiča / 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.

Povinnosti žiakov




pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou
žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy
len jeden zákonný zástupca,
počas výchovno – vzdelávacieho procesu mať k dispozícii min. 2 ochranné rúška
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žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško
všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných
priestoroch školy.

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

