Pokyny, upravujúce podmienky na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo
veciach:
-

prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do konca
školského roku 2019/2020
podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom
stave pred návratom do zamestnania

sú zakotvené v dodatku k prevádzkovému poriadku školy a vo vnútorných organizačných
pokynoch: Organizácia výchovy a vzdelávania na škole od 22.6.2020. Škola autonómne
koncipuje štruktúru vyučovacieho dňa a upravuje obsah a formu vzdelávania.
Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19:
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Minimalizujeme
zhromažďovanie osôb pred školou.
Škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečuje dezinfekciu rúk všetkých osôb pri
vstupe do budovy.
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom
prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho
používaného rúška). Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s
aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v
interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
Organizujeme aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli
školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame
vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
Keďže má škola nastavený vyhovujúci a funkčný systém dištančného vzdelávania
pokračujeme v ňom a školu otvárame iba na dva dni vyučovania: odovzdanie učebníc,
odnesenie osobných vecí žiakov zo školy, vydanie vysvedčenia.
THF využijeme na socializáciu žiakov a uvedomenie si prekonávania dôsledkov
mimoriadneho obdobia a situácií v tomto školskom roku. Možné zamerania: zdravý
životný štýl ako prostriedok eliminovania obdobia sociálnej izolácie, finančná gramotnosť
ako schopnosť prekonávať obdobie dočasného zníženého príjmu v rodinách, kariérové

poradenstvo pre obdobie po mimoriadnej situácii, bezpečnosť a prevencia pred násilím v
školách a v rodinách, ...

