POKYNY
upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania ţiakov
na Základnej škole Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou
v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR
a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom:
"Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách
pre školský rok 2020/2021“.

september 2020

ÚVOD
Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a moţností ZŠ Sídlisko II 1336,
Vranov nad Topľou. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodrţať
v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19 - protiepidemiologické opatrenia
a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo ţiakov školy – semafor
opatrení.
Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako
„ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej
aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.
Kaţdá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:
 rodič – písomne cez triedneho učiteľa cez rôzne komunikačné kanály,
 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – pracovná porada s prijatím
uznesenia,
 ţiak – triednou učiteľkou v prvý vyučovací deň a priebeţne počas obdobia potrebného
dodrţiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Budeme rešpektovať a riadiť sa výstraţným systémom na troch úrovniach – zelenej,
oranţovej a červenej.
 Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá ţiadneho podozrivého ani pozitívneho
ţiaka či zamestnanca.
 Oranţová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola ţiaka alebo zamestnanca
podozrivého na ochorenie.
 Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u
ţiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.
V prípade, ţe u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na
COVID-19, postupuje podľa usmernenia Manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a
podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 časť
Oranţová a Červená fáza.

Pokyny a opatrenia, upravujúce podmienky základnej školy
a školského klubu detí na obdobie od 2.9.2020 do 14.9.2020.
 Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 7.00 h do 16.00 h.
 Ţiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácií vyučovania
v prvý deň vyučovania.
 Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v klasickej prezenčnej forme. Škola vytvára

jednu heterogénnu skupinu, ktorá bude pracovať v takomto zloţení celý deň.
 Rodič/zákonný zástupca je povinný predloţiť pri prvom nástupe ţiaka do základnej

školy „Zdravotný dotazník, vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka“ (príloha č.1).
 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.
PRVÝ DEŇ – 2.9. 2020 - Príchod a odchod žiakov do školy:
Druháci – VCHOD č. 1 – spredu
Tretiaci a štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri sluţbe – malá bránka (,,malý“ dvor)
Prváci sa zhromaţdia pri VCHODE č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná
slávnostné otvorenie nového šk. roka – odchádzajú s rodičmi cez VCHOD č. 1
Ţiaci 5.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
OSTATNÉ DNI – t.j. od 3.9.2020 - Príchod a odchod žiakov do školy:
 Prváci – VCHOD č. 1 – spredu („prvácky vchod“)
 II.A, II.B, III.A a všetci štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri sluţbe – malá bránka
(,,malý“ dvor)
 II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná
slávnostné otvorenie nového šk. roka
 Ţiaci 5.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
Žiaci prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 Ţiaci, ktorí končia vyučovanie a nenavštevujú ŠKD odchádzajú, dodrţiavajúc všetky opatrenia v
sprievode pedagóga na obed, následne domov.

 Deti navštevujúce ŠKD v sprievode vychovávateľky obedujú v školskej jedálni a dodrţujú
pravidlá stravovania, s ktorými sú oboznámení vopred a pokračujú vo výchovnej činnosti ŠKD.
 Rodič si dieťa vyzdvihne pri určenom vchode v presne stanovený ča, určený riaditeľom školy,
odkonzultovaný s triednym učiteľom/vychovávateľkou, špecifický pre jednotlivé triedy
skupiny/ŠKD (hlavne niţšie ročníky).
 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 v
interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z
nariadenia ÚVZ SR.
 Základná škola bude opakovane upozorňovať ţiakov na dodrţiavania hygienických pravidiel pri
kašľaní a kýchaní. V miestnosti, kde sa bude zdrţiavať skupinka ţiakov, bude zabezpečené časté
a intenzívne vetranie.
 V prípade akéhokoľvek podozrenia na ochorenie, škola zabezpečí izolačnú miestnosť
a bezodkladne kontaktuje rodiča/zákonného zástupcu ţiaka.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
Predkladá pri prvom nástupe ţiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie
zákonného zástupcu (príloha č.1) alebo po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka do základnej
školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, ţe
ţiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie –
podpisuje rodič (príloha č. 2).
Zákonný zástupca:
 Dodrţiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ.
 Do školy privedie iba zdravého ţiaka. Ak sa ţiak ráno sťaţuje na bolesti hlavy,
nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
 Je zodpovedný za dodrţiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
do ZŠ a odchode ţiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodrţiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke/aktovke) a papierové
jednorazové vreckovky.
 V prípade, ţe je u ţiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom
prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľku skupiny
a riaditeľa školy.
 V prípade, ţe je u ţiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom
prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.








Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u ţiaka
nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude ţiak
zo školy vylúčený.
Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy
NEVSTUPUJE! Výnimku tvoria rodič 1. ročníka (prvé 3 dni). Do školy sprevádza
svoje dieťa iba 1 rodič a dodrţuje opatrenia školy. Bočné vchody budú počas
vyučovania uzamknuté.
V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa,
úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
Dodrţuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách
a v priestoroch školy.

VŠEOBECNÉ ZÁKLADNÉ OPATRENIA
R-O-R – rúško – odstup – ruky
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie
skupinových aktivít napr. pri sluţbách ţiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a
minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.
 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 a školského klubu detí.
 Ak ţiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov COVID-19,
bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti.
V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, 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 moţnom čase s pouţitím rúška.
 V prípade podozrivého ţiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z
Oranţovej fázy.
Z dôvodu protiepidemiologických opatrení, ktoré sú stanovené inštitúciami pokračujeme v
opatreniach uvedených v pokynoch vytvorených riaditeľ školy platných od 01.06.2020 do 30.
06.2020 v nadväznosti na manuál MŠVVaŠ SR platný od 01.09.2020.

V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 sa budeme riadiť
pokynmi manuálu pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v
základných školách pre školský rok 2020/2021 - ORANŽOVÁ FÁZA a ČERVENÁ FÁZA.

ŠPECIÁLNE USMERNENIA počas obdobia 2.9.-14.9.2020
 škola neorganizuje hromadné slávnostné otvorenie školského roku za účasti rodičov s
výnimkou prvého a piateho ročníka, ktoré sa zrealizuje na školskom dvore
a dopravnom ihrisku. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodu
zákonných zástupcov priamo v triede.
 Ţiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v priestoroch školy.
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s
aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo
ochranný štít.
 Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo moţné väčšiu časť dňa tráviť vonku či
uţ v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.
Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyuţívajú.
 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2x denne a podľa potreby.
 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa ţiaci, pedagogickí zamestnanci a
ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré pouţíva
zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby
(napr. kľučky dverí).
 Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môţu predĺţiť a
odporúča sa ich dodrţiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

Termíny:
- od 2.9.2020 do 14.9.2020 prebieha riadne vyučovanie, odporúčanie nosiť rúška
- od 16.9.2020 platia pravidlá nosenia rúšok podľa jednotlivých fáz
- do 20.9.2020 sa nepouţívajú telocvične a vnútorné priestory na šport a pohybové aktivity
- k 1.10. 2020 budú vydané usmernenia ku krúţkovej činnosti
Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu
trvania potreby dodrţiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie
základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných
podmienok vyplývajúcich z ďalších predpisov.
Mgr. Peter Kocák
riaditeľ školy

