INFORMÁCIE, POKYNY A USMERNENIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV PLATNÉ OD 1.9.2020

1. Pokyny a opatrenia pre žiakov školy:
- Otvorenie školského roka – 2.9.2020
- 2. – 9. roč. – 8.00 hod. v triedach (otvorenie školského roka prostredníctvom rozhlasu)
- 1. roč. – 08.30 hod. – spoločne na dvore pri budove č. 4 (za Mestským úradom), potom sa
žiaci presunú do tried v sprievode iba jedného rodiča.
- činnosť v ŠKD v čase 2.9. – 14.9.2020 – 7.00 – 16.30 hod.
Ranná služba nebude v prevádzke, žiaci idú v čase od 07.00 hod. priamo do svojej triedy.
Po vyučovaní počas činnosti v ŠKD budú žiaci taktiež vo svojich triedach. Skupiny sa nebudú žiadnym
spôsobom miešať a spájať.
- Vyučovanie je povinné pre všetkých žiakov,

- žiak je povinný mať v škole aj náhradné ochranné rúško (ďalej len OR),
- žiak sa snaží v maximálnej možnej miere dodržiavať opatrenie ROR – Rúško, Odstup, Ruky,
- žiaci sa zhromažďujú pred školou v minimálnej možnej miere,
- v priestoroch školy sa žiaci zhromažďujú minimálne,
- žiaci dodržujú zásady osobnej hygieny počas celého dňa, nielen pri návšteve sociálneho
zariadenia,
- žiaci II. stupňa nosia rúško všade, okrem priestorov svojej triedy, resp. iných priestorov, kde
prebieha výchovno-vzdelávací proces,
- nosenie OR na vyučovacom procese pre žiakov I. stupňa má odporúčací charakter, v
ostatných priestoroch školy je žiak povinný OR používať,
- žiaci počas celého vyučovania dodržiavajú primeraný odstup,
- v prípade, že žiak pociťuje príznaky ochorenia (zvýšená teplota, výtok z nosa, kašľanie,
časté kýchanie, nevoľnosť a iné) ihneď túto skutočnosť oznámi vyučujúcemu učiteľovi.
2. Pokyny a opatrenia pre zákonných zástupcov:
- zákonní zástupcovia zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa a monitorovanie zdravotného
stavu dieťaťa,
- rodič umožní dieťaťu pobyt v škole iba za predpokladu že je zdravý a nevykazuje známky
ochorenia COVID, prípadne iných prenosných chorôb,
- pri nástupe žiaka do školy rodič/žiak odovzdá triednemu učiteľovi „Dotazník a Vyhlásenie
rodiča na začiatku školského roka“ – viď Príloha č. 1. Prosím rodičov, aby si predmetné
Vyhlásenie stiahli z Prílohy č. 1, vyplnili a prostredníctvom žiakov poslali triednemu učiteľovi.
táto povinnosť je nevyhnutná, všetky dotazníky musia byť archivované v zmysle platnej
legislatívy.
- do budovy školy môžu vstúpiť iba rodičia 1. ročníka,
- do budovy školy môže vstúpiť iba jeden zákonný zástupca prvého ročníka,
- rodičom žiakov 2. – 9. ročníka je zakázané vstupovať do budovy školy,
- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do
školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie OR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
- zabezpečí pre svoje dieťa náhradné OR,
- po každom prerušení dochádzky trvajúcom dlhšie ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie
o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenia – viď Príloha č. 2. V prípade potreby si ho môžete z daného stiahnuť vyplniť
a odovzdať triednemu učiteľovi,
- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,
- v prípade, že žiak s podozrením na ochorenie bude v škole izolovaný, je povinnosťou rodiča
dieťa bezodkladne vyzdvihnúť v škole a navštíviť lekára.

