Základná škola s materskou školou Hrabušice
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice

Pokyny riaditeľky školy k opätovnému zavedeniu dennej výučby v priestoroch školy
od 22. 06. 2020
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy o obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu
dennou formou v priestoroch školy pre žiakov 1. – 9. ročníka od 22. 06. 2020 vydáva
riaditeľka školy
pokyny k opätovnému zavedeniu dennej výučby v priestoroch školy od 22. 06. 2020.
Dotknuté osoby:





zákonný zástupca žiaka školy,
žiak,
zriaďovateľ,
zamestnanci ZŠ s MŠ Hrabušice

I. Možnosti nástupu žiakov 1. – 9. ročníka do školy
1. Zákonný zástupca žiaka má právo rozhodnúť o tom, či sa jeho dieťa vzdelávané v 1. - 9.
ročníku bude od 22. 06. 2020 vzdelávať v budove školy alebo školu nebude
navštevovať.
2. Žiaci, pre ktorých zákonní zástupcovia zvolili možnosť ostať doma, budú pokračovať
v dištančnom vzdelávaní podľa doterajšieho režimu.

II. Prevádzka školy v čase od 22. 06. do 30. 06. 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Príchod žiakov do školy bude v čase od 07:15 do 07:40 hod.
Od 7: 45 hod. bude budova školy zamknutá.
Ranný ŠKD prevádzkovaný nebude.
V prípade záujmu bude prevádzkovaný ŠKD v popoludňajších hodinách.
Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ale v skrátenom režime:
1. stupeň do 11:15
2. stupeň do 12:10 (7. hodiny budú zrušené)

III. Podmienky pre prijatie žiaka na vyučovací proces
1. Zákonný zástupca predkladá triednej učiteľke pri prvom nástupe žiaka do základnej
školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako
tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a
nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3).
2. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška spolu s vrecúškom na
odloženie znečisteného rúška a papierové jednorazové vreckovky.
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3. Zákonný zástupca v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 oznámi túto
skutočnosť telefonicky riaditeľke školy a tá bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s
príslušným RÚVZ, zamestnancami základnej školy a všetkými zákonnými zástupcami,
ktorých informuje o situácii a postupe.
4. V prípade podozrenia na ochorenie COVD – 19 v priebehu vyučovania pedagogický
zamestnanec informuje riaditeľku školy a zákonného zástupcu, umiestni žiaka do
osobitnej miestnosti, pokiaľ si ho nepríde vyzdvihnúť zákonný zástupca. Riaditeľka
školy informuje o podozrení RÚVZ. Zákonný zástupca je povinný nahlásiť výsledok
vyšetrenia riaditeľke školy, ktorá bude ďalej konať podľa pokynov ÚVZ.
5. Ak sa u žiaka prejaví v období od 22. 06. 2020 do konca školského roku bežná choroba,
postupuje zákonný zástupca tak ako doteraz v zmysle školského poriadku.

IV. Príchod žiakov do školy a odchod žiakov zo školy
1. Riaditeľka školy zabezpečí dozor pri vstupe do budovy školy. Pedagogický
zamestnanec bude dbať na dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do školy.
2. Zákonní zástupcovia, ktorí z rôznych dôvodov nevyplnili písomné vyhlásenie o tom,
že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie, budú povinní pred vstupom žiaka do budovy školy toto vyhlásenie vyplniť.
3. Riaditeľka školy zabezpečí ranný filter žiakov - meranie teploty žiakov už pred
vchodom do budovy za prítomnosti zákonného zástupcu. V prípade zvýšenej teploty
nad 37°C odchádza žiak so zákonným zástupcom domov.
4. Postup pre žiaka bez zvýšenej teploty a bez príznakov ochorenia:
 odmeranie teploty,
 dezinfekcia rúk,
 odloženie zvrškov, prezutie,
 vstup do triedy,
 odloženie rúška.
5. Rúško žiak v škole v zmysle usmernenia ÚVZ nemusí používať počas výchovnovzdelávacieho procesu v triede. Počas presunu na chodbách či počas možnosti
stretnutia sa s inou skupinou žiak rúško používať musí.
6. Počas prítomnosti v školskej jedálni žiak rúško používa, sňať si ho môže len počas
konzumácie jedla.
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_strav_deti_MS_a_ZS.pdf?
fbclid=IwAR02U2

V. Čistenie a upratovanie školy
1. Pred otvorením školy riaditeľka školy zabezpečí dôkladné upratanie a dezinfekciu
priestorov školy, vrátane školského areálu.
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2. Riaditeľka školy zabezpečí
 bezdotykové teplomery,
 stojan so senzorickým dávkovačom dezinfekčného prostriedku pri vstupe do
budovy, ako aj dostatok náplne,
 dezinfekčné prostriedky a balenia s jednorazovými papierovými vreckovkami do
každej učebne.
3. V miestnostiach, kde prebieha vyučovanie,
intenzívne vetranie.

zabezpečí každý vyučujúci časté a

4. Upratovanie a dezinfekcia
 toaliet – 2x denne,
 dotykových plôch – 2 x denne,
 dôkladné čistenie všetkých miestností – 1x denne,
 dôkladné čistenie ostatných priestorov školy – 1 x denne.
VI. Stravovanie
1. Stravovanie sa realizuje za podmienok stanovených ÚVZ v školskej jedálni.
2. Rozvrh stravovania pripraví zástupkyňa riaditeľky školy tak, aby sa skupiny
nemiešali. Príchod skupín do jedálne bude v určených časových intervaloch, každá
skupina bude v inej časti jedálne.
3. Pred vstupom do jedálne budú si všetci stravníci povinní dezinfikovať ruky.
4. Všetko jedlo, vrátane polievky, príborov, šalátu a nápojov vydáva personál jedálne. Za
týmto účelom zabezpečí vedúca školskej jedálne na stoly príbory zabalené do
papierových obrúskov. Misy s polievkou budú na stoloch, naberanie zabezpečí
pedagogický dozor.
5. Po hlavné jedlo si budú žiaci chodiť postupne na pokyn pedagogického dozoru.

VII. Zamestnanci
1. 17. 06. 2020 budú mailom všetci zamestnanci školy oboznámení s pokynmi na
prevádzku.
2. Každý zamestnanec, ktorý bude od 22. 6. 2020 vykonávať prácu v budove školy,
vyplní dotazník (príloha č. 2), v ktorom uvedie, či patrí medzi rizikové skupiny
(tehotné, zamestnanci nad 60 rokov, chronické choroby).
3. Dištančné vyučovanie učiteľmi sa môže realizovať aj z priestorov školy.
4. Pedagogický zamestnanec školy v zmysle usmernenia ÚVZ nosí na pracovisku
ochranné rúško alebo ochranný štít v triede so svojou skupinou dobrovoľne a v
spoločných priestoroch školy (chodby, toalety, zborovňa, kancelárie) povinne,
v prípade dvojmetrových odstupov dobrovoľne.
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5. Nepedagogický zamestnanec nosí rúško či štít pri svojej práci povinne, v prípade
dvojmetrových odstupov dobrovoľne.
6. Ostatné ochranné pomôcky – rukavice – sú povinné pre zamestnancov školy len pri
manipulácii s jedlom v školskej jedálni a pri dezinfekcii priestorov – upratovačky.
Rukavicami a štítom, resp. rúškom sa povinne chráni aj zamestnanec poverený
ranným filtrom žiakov.
7. Všetci zamestnanci školy sú povinní upozorňovať žiakov opakovane na dodržiavanie
hygienických podmienok pri kašlaní a kýchaní.

VIII. Všetky usmernenia, opatrenia a rozhodnutia týkajúce sa otvorenia prevádzky škôl
sú zverejnené na webových stránkach:
www.minedu.sk
http://www.uvzsr.sk/
a na webovej stránke školy: https://zshrabusice.edupage.org/
V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
hlavného hygienika ÚVZ sa tieto Pokyny môžu meniť, o čom bude každý z dotknutých
účastníkov informovaný.

V Hrabušiciach 17. 06. 2020

PaedDr. Alena Rerková
riaditeľka školy
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Príloha č. 1
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Dôvod použitia tohto dotazníka:
Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia
zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku
súvisiacej s ochorením COVID–19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby
pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov aj v súlade s §5,
Zákona č.124/2006 Z.z..
Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.
Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do
37,5 °C, odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nemám kašeľ*:
ÁNO
NIE
Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*:
ÁNO
NIE
Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho
nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov.
Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa
zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu
ťažkostí doma. Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa - či má na daný deň celodennú
domácu liečbu, prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a
opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce.
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia
dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký.
Dátum:
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Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej
epidémie koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19 a bude archivovaný podľa platných
právnych predpisov GDPR.

Príloha č. 2
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 zákonného zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:
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