Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy Jána Švermu na obdobie
školského roku 2020/2021 vo veciach:
•prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí
na školský rok 2020/2021,
•podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

Organizácia a podmienky prevádzky v ZŠ a ŠKD
Zákonný zástupca


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 minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.



Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško
všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných
priestoroch školy.



Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy
a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.



Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri
po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu o bezinfekčnosti. 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. Počet podaných Vyhlásení o
bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.



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 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
školského procesu vylúčené.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu


Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.



Príchod žiakov do školy je od 07,15 hod., ranné schádzanie od 06.45 hod.



Škola v prírode, kultúrne a umelecké aktivity sa organizovať nebudú.



Povinnosťou všetkých žiakov v ŠKD je nosenie rúška počas celého pobytu.



Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov a plavecké kurzy sa organizovať nebudú.



Telesná a hudobná výchova bude realizovaná len teoretickou formou.



Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa
zákon 440/2015 Z. z., § 58 písm. p.) sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie
mimoriadnej situácie. Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie
mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch
mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.



Organizácia hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov,
rady školy, žiacky parlament) sa budú organizovať jedine dištančnou formou.



Škola nebude organizovať hromadné podujatia.



Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou
riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti.



Na komunikáciu so školou počas stránkových hodín budeme využívať dištančný spôsob
/písomný, maily a pod./.



Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov, alebo predmetov, ktoré používa
zvlášť veľký počet žiakov a dospelých, bude vykonávaná 3 x denne / 8.30hod., 10.30.
hod., 14.00 hod./.



Škola má vyhradenú miestnosť na bezprostrednú izoláciu žiaka v prípade podozrenia
na ochorenie.

