Usmernenie k otvoreniu školy od 1. júna 2020
Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy výskumu a šport u SR a Úradu verejného
zdravotníctva zo dňa 18.05.2020, Opatrenia ÚVZ SR a Rozhodnutia ministra školstva zo dňa
22.05.2020 sme pripravení obnoviť prevádzku MŠ a ZŠ pre žiakov 1. až 5. roč. s obmedzenými
podmienkami a nasledovnými požiadavkami:
1. Žiak/žiačka pri prvom nástupe do školy – 1. júna 2020 a po každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako 3 pracovné dni predloží triednej učiteľke/učiteľovi
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, že neprejavuje príznaky
ochorenia. Nie je potrebné predkladať žiadne potvrdenie od detských lekárov –
pediatrov. Viď príloha na stiahnutie a vyplnenie.
2. V prípade výskytu podozrenia na infekčné ochorenie, rodič musí informovať o tejto
skutočnosti triedneho učiteľa, príp. riaditeľa školy. Takýto žiak nesmie nastúpiť do
školy!
3. Rodičia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri
príchode a odchode žiaka zo školy (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia
rúk), nebudú môcť vstupovať do budovy školy.
4. Prevádzka školy bude zabezpečená v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod.
5. Príchod žiakov do školy bude organizovaný priebežne:
a) žiaci 2. roč. a 4. roč. budú vstupovať zadným vchodom,
b) žiaci 1., 3. roč. a 5. roč. budú vstupovať hlavným vchodom do budovy školy,
c) vstup do budovy školy bude riadený zamestnancami školy, aby žiaci dodržiavali
patričné rozstupy.
6. Každé dieťa pri vstupe do budovy si dezinfikuje ruky pri vchodových dverách a pri
vstupe do školskej jedálne. Žiakom bude zabezpečené ranné meranie teploty
bezdotykovým teplomerom.
7. Po skončení vyučovania vyučujúci poslednej hodiny odvádzajú žiakov do jedálne.
Stravovanie v jedálni bude postupné po ročníkoch, aby sa deti z jednotlivých skupín
nestretli. Učitelia spoločne odvádzajú žiakov k východu zo školy.
8. Priestory školy budú minimálne 2x denne dezinfikované. Po výmenách skupín sa stále
prevedie dezinfekcia vnútorných, príp. vonkajších priestorov.
9. Každý žiak musí mať dve rúška a jednorazové papierové vreckovky.
10. Žiak bude nosiť rúško v priestoroch školy, mimo svojej triedy, pri presunoch v areáli
školy. Počas vyučovania vo svojej triede rúško na tvári nebude mať.
11. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci pri pohybe v priestoroch školy i mimo školy
budú nosiť rúška alebo ochranné štíty.
12. Počas vykonávania dozoru cez prestávky bude zabezpečený pedagogický dozor, triedy
sa budú intenzívne vetrať.
13. Všetci zamestnanci školy budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie
hygienických pravidiel.
14. Triedy a toalety sú vybavené dávkovačom mydla a jednorazovými papierovými
utierkami.
15. Prvý týždeň sa vyučujúci zamerajú hlavne na opakovanie a upevňovanie učiva, kontrolu
úloh a projektov z dištančného vzdelávania.
16. Škola do konca školského roka 2019/2020 nebude organizovať žiadne spoločné akcie
či hromadné podujatia, školské výlety a exkurzie.

17. Na základe Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích
zariadení sme informovali zamestnancov o všeobecných povinnostiach, stravovaní detí
v MŠ, stravovaní detí ZŠ (umývanie rúk teplou vodou, používanie jednorazových
papierových vreckoviek, spôsoby dezinfekcie, denná kontrola zdravotného stavu,
dodržiavanie vzdialenosti najmenej 1,5 m medzi sebou, výdaj stravy, balenie príborov
do servítky, dezinfekcia stolov po výmene skupín, používanie rúška a jednorazových
rukavíc pri výdaji jedál).

V Kolároviciach 27.05.2020

-------------------------------Mgr. Stanislav Klimo
riaditeľ školy

