Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
na ZŠ Sídlisko II od 22. 06. 2020.
Vážení rodičia, milí žiaci!
Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, Rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR Vám a po po dohode so zriaďovateľom, Mestom Vranov nad
Topľou, oznamujeme, že ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou obnoví prezenčnú formu
vyučovania a prevádzku školy okrem 1.-5. ročníka aj pre 6.-9. ročník od 22.6.2020.
Pokyny a opatrenia, upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na
obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 7.00 h do 16.00 h.
 Rodič/zákonný zástupca je povinný predloţiť pri prvom nástupe ţiaka do základnej školy, alebo
po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné
vyhlásenie o tom, ţe ţiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie.
 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a ţiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Majú prísny zákaz
vstupu do priestorov školy.
 Ţiaci budú vchádzať do budovy školy (a po vyučovaní odchádzať) presne určenými vchodmi.
Pred budovou školy sa sprevádzajúce osoby pohybujú tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi
osobami.
Príchod žiakov do školy (v čase od 7.00 h do 8.00 h):
Prváci – vchod pre prvákov spredu
Druháci – zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
Tretiaci – bočný vchod pri sluţbe – malá bránka (,,prvácky“ školský dvor)
Štvrtáci a ţiaci 2. stupňa – zadný vchod určený pre 2. stupeň
Žiaci prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 Ţiaci, ktorí po prerušení vyučovania prvýkrát nastúpia do školy, dostanú podrobné informácie o
organizácií vyučovania v prvý deň vyučovania.
 Rodič si dieťa vyzdvihne pri určenom vchode v presne stanovený čas, určený riaditeľom školy,
odkonzultovaný s triednym učiteľom/vychovávateľkou, špecifický pre jednotlivé triedy/skupiny.
 Rodič zabezpečí pre svoje dieťa kaţdý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 Ţiak si umýva ruky beţným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami.
 Ţiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy/skupiny v
interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

 Základná škola bude opakovane upozorňovať ţiakov na dodržiavania hygienických pravidiel
pri kašľaní a kýchaní. V miestnosti, kde sa bude zdrţiavať skupinka ţiakov, bude zabezpečené
časté a intenzívne vetranie.
 Presuny skupín ţiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude škola
organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami,
vrátane zamestnancov školy.
 V prípade akéhokoľvek podozrenia na ochorenie, škola zabezpečí izolačnú miestnosť
a bezodkladne kontaktuje rodiča/zákonného zástupcu ţiaka.

Stravovanie
 V prípade, ţe zákonný zástupca má záujem, aby sa jeho dieťa stravovalo od 22. 6. 2020 v školskej
jedálni, je jeho povinnosťou opätovne ho prihlásiť na odber stravy na tel. čísle 057/44 229 53.
 Do školskej jedálne je nutné kaţdý deň zabezpečiť pre ţiaka mikroténové vrecúško na odloţenie
rúška počas stolovania.
 Bližšie informácie v súvislosti s prihlásením/odhlásením obedov budú zákonnému zástupcovi
poskytnuté na tel. čísle 0918 670 571 (p. Hudáková)
Pri podozrení na ochorenie
 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná vyráţka, hnačky, náhla strata
chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov
základnej školy.
 Ak ţiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov COVID-19, umiestnime ho
do izolačnej miestnosti a ihneď kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne
vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ
tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
ZŠ Sídlisko II pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným
šírením ochorenia COVID 19 v základnej škole.
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