POKYNY K NÁSTUPU:
Príchod do školy: škola bude zatvorená, vždy treba zvoniť!


1. skupina (ranný ŠKD): od 6:45 do 7:25



2. skupina: od 7,30 – do 7,40



3. skupina: od 7,40 – do 7,45

Rozdelenie do skupín bolo odoslané mailom každému zákonnému zástupcovi.




1. skupina: žiaci, ktorí sú prihlásení do ranného ŠKD, na obed a pokračujú aj poobede v ŠKD v tej
istej skupine – ŠKD funguje do 15:45
2. skupina: žiaci, ktorí sú prihlásení len na obed a poobede do ŠKD – ŠKD funguje do 15:00
3. skupina: žiaci, prihlásení len na vyučovanie – po skončení vyučovania idú domov 12:20

Žiak môže prichádzať i odchádzať sám. Ak prichádza sám, v 1. deň prinesie vyplnené vyhlásenie
zákonného zástupcu, inak nebude prijatý do školy.
V prípade sprievodu to musí byť rodič, alebo člen spoločnej domácnosti. Sprievod nesmie vstúpiť do
budovy školy. Počká pri bráne na vykonanie ranného filtra.
Ranný filter:
Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a
každý si vydezinfikuje ruky, k čomu slúžia dávkovače dezinfekcie.
Po príchode do školy si žiak odloží veci, ktoré v triede nepotrebuje na vešiak na chodbe školy alebo
v pridelenej šatni a žiak odchádza do triedy vyhradenej pre jeho skupinu. Túto triedu opustí len so
súhlasom pedagóga – toaleta, prestávka, spoločný pobyt vonku.
Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si
žiak nič iné do školy nenosí.
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. Následne si ruky
vydezinfikuje.
Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha
výchovno - vzdelávací proces.
Organizácia vyučovania a výchovnej činnosti:
Žiaci budú rozdelení do 3 skupín podľa toho, či navštevujú ŠKD aj ráno, alebo len poobede, prípadne
vôbec. Nie sú to skupiny podľa tried!
Skupiny boli vytvorené podľa zisťovania záujmu v dňoch 19. – 27. 5. 2020.
Presun medzi skupinami v priebehu týždňa nie je možný. Zmena môže byť od ďalšieho týždňa, ak sa
neprekročí počet 20 detí v danej skupine. Nástup do skupiny je možný vždy len v pondelok.
Vyučovanie bude v čase 7,40/7,45 – 12,20 hod.

Vyučovanie bude prebiehať aj v blokoch, nie len klasické 45 minútové hodiny. S rozvrhom budú deti
vždy deň vopred oboznámené.
Obedovať bude každá skupina zvlášť. 1.skupina: 12,30 – 12,50; 2.skupina: 13,00 – 13,20.
Odhlasovanie z obeda obvyklým spôsobom – deň vopred v ŠJ.
Prípadné zmeny v návšteve školy ohláste obvyklým spôsobom – mailom, telefonicky alebo cez formulár
na zstrebatice.edupage.org
Hygienické pokyny:
Pri nástupe dieťaťa do školy zákonný zástupca podpíše Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Následne ho
podpíše vždy po prerušení dochádzky dieťaťa a jeho opätovnom návrate.
V prípade, že sa u niektorého z detí alebo pedagógov potvrdí výskyt ochorenia COVID-19, ostáva
doma celá skupina a prechádza na dištančné vzdelávanie. V odôvodnenom prípade na základe
príkazu hygienikov, môže byť uzavretá celá škola.
Desiatu a pitný režim zabezpečí rodič – dieťa si ju prinesie hygienicky zabalenú. Čaj sa v škole nebude
variť.
S desiatou ani obedom sa nesmie žiak deliť so spolužiakmi.
V prípade výskytu zdravotných problémov bude rodič okamžite kontaktovaný a dieťa musí v čo
najrýchlejšom čase prevziať.
V prípade výskytu infekcie u ktoréhokoľvek člena rodiny žiaka, alebo zamestnanca, tento ostáva doma
a skutočnosť bezodkladne oznámi riaditeľke školy (aj v čase mimo vyučovania).
Zákonný zástupca


rešpektuje, že 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 základnej
školy,



berie na vedomie, že 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
regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.



zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, ktoré
mu vystačí na celý deň,



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),



dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto
dokumente,



rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania,
zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej
domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú, len pri odchode, keď si ho
príde vyzdvihnúť,



rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy.

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania
potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné
prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok
vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.
REKAPITULÁCIA:


1. deň – odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu – je možné stiahnuť TU: vyhlásenie



príchod v rúšku, náhradné rúško v taške (náhradné zabalené v igelitovom vrecúšku) aj na
používané rúško je potrebné mať igelitové vrecúško na odkladanie



papierové vreckovky



dostatočná desiata, pitie len z vlastných fliaš



učebné pomôcky na daný deň (podľa pondelkového rozvrhu, potom sa upresní na ďalší deň)

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v ...................................................................................,
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som
sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ................................. dňa ...................
Meno a priezvisko zák. zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

Dochádzka dieťaťa do školy a ŠKD v období od 01.06.2020 do 30.06.2020
Moje dieťa (meno a priezvisko)_________________________________________________________
Bude do školy prichádzať: (nevhodné prečiarknite)
 v sprievode osoby zo spoločnej domácnosti
 samo
Príchod do školy je možný od 6,45 – 1. skupina a 7,30 – 2. skupina
Bude zo školy/ŠKD odchádzať:



v sprievode osoby zo spoločnej domácnosti
samo

Čas odchodu zo školy/ŠKD: (možnosti: z obeda, z ŠKD sám alebo so sprievodom). Prevádzka ŠKD pre
1.sk. je do 15:45, pre 2.sk. do 15:00
Pondelok

_________________

Utorok

_________________

Streda

_________________

Štvrtok

_________________

Piatok

_________________

Prípadnú zmenu nám oznámte obvyklým spôsobom – vopred – mailom, telefonicky, alebo cez
Edupage.

Vyhlásenie rodiča
o oboznámení sa s podmienkami prevádzky ZŠ Trebatice v období od 01.06.2020 do 30.06.2020
Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s dokumentom „Prevádzka a vnútorný režim
školy od 01.06.2020 do 30.06.2020“, beriem na vedomie a súhlasím s podmienkami, obsiahnutými
v tomto dokumente.

V Trebaticiach, dňa ______________

podpis zákonného zástupcu _____________________

