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Prevádzka školy bude v čase od 6:30 do 18:00.
Vzhľadom na veľkosť našej školy ranný nástup na vyučovanie bude organizovaný v dvoch fázach:
1. – 5. ročník – 7:30 – 7:45
6. – 9. ročník – 7:45 – 8:00
Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári. Náhradné rúško a papierové vreckovky majú uložené v taške. Pri
vstupe bude vykonaný ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk, odchod do triedy, kde si umyjú ruky mydlom
a pripravia sa na vyučovanie. Šatne nebudú k dispozícii, žiaci sa nebudú prezúvať až do 20.9.2020.
Vstup do školy je bez sprievodu rodičov.
Všetci žiaci nosia ochranné rúška povinne vo všetkých vnútorných priestoroch školy vrátane tried, ŠJ a ŠKD
s výnimkou žiakov 1. stupňa počas vyučovania v kmeňovej triede, kedy sú rúška odporúčané.
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci nosia ochranné rúška alebo štíty vo všetkých vnútorných priestoroch
školy.
Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými
nariadeniami – použije mydlo a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
Na toaletách použije žiak mydlo a jednorazové papierové utierky.
Triedy sa po ukončení prevádzky školy denne dezinfikujú.
Upratovanie a dezinfekcia toaliet a dotykových plôch na chodbách a v triedach bude vykonávané minimálne
2x denne.
V prípade, ak sa u žiaka počas dňa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, resp. iného prenosného ochorenia, bude
umiestnený v miestnosti určenej na izoláciu. V takomto prípade škola okamžite kontaktuje zákonného zástupcu,
ktorý si dieťa vyzdvihne a telefonicky konzultuje zdravotný stav svojho dieťaťa so všeobecným lekárom pre deti a
dorast.

Vyučovanie
 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, k zmiešavaniu žiakov jednotlivých tried bude dochádzať pri vyučovaní
cudzích jazykov, techniky, etickej a náboženskej výchovy, informatiky, telesnej a športovej výchovy. Počas týchto
hodín je nosenie rúška povinné pre všetkých žiakov našej školy!
 Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR telesná a športová výchova sa bude učiť v exteriéri. Telocvične sa do 20.9.2020
nebudú využívať.
Stravovanie v školskej jedálni
 Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 -14:00. Žiaci v ŠKD podľa harmonogramu ŠKD, ostatní žiaci po skončení
svojho vyučovania.
 Po vstupe do priestorov ŠJ si každý vydezinfikuje ruky, na čo dohliadne dozor konajúci pedagogický zamestnanec.
 Stoly budú priebežne dezinfikované.
 V prípade prechodu školy do oranžovej fázy, sa škola vráti do harmonogramu výdaja stravy, ktorý bol platný v čase
od 7.9. do 14.9.2020.
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Pobyt v školskom klube detí (ŠKD)
 ŠKD bude fungovať v štandardnom „predkoronovom“ režime za zvýšených hygienických opatrení, , ktoré budú
vychádzať z usmernení a odporúčaní MŠVVŠ SR.
 Fungovať bude ranná, poobedná aj dlhá služba. Dieťa do ŠKD môžete priniesť do 7:15.
 Počas rannej činnosť ŠKD v čase od 6:30 do 7:40 a dlhej služby ŠKD v čase od 16:00 do 18:00 budú deti v zbernej
triede, kedy bude povinné používať rúška a dodržiavať ROR. Pri priaznivom počasí bude dlhá ŠKD prebiehať vonku
na školskom dvore. Bližšie informácie poskytnú vychovávateľky.
 Triedy 1. stupňa sa budú z prevádzkových dôvodov spájať do menšieho počtu oddelení ŠKD, tzn. dôjde k zmiešaniu
detí medzi triedami, nosenie rúška je povinné.
 Krúžková činnosť začína až v októbri.
 Rodičia si preberajú deti z ŠKD pred vstupom do budovy.
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
Zákonný zástupca:
 predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.
 rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej
infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
 berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho
do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Následne
telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý určí ďalší postup
 v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tom informuje
triedneho učiteľa a riaditeľa školy,
 bezodkladne nahlási karanténu, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne
príslušným regionálnym hygienikom. V takomto prípade je žiak vylúčený z vyučovacieho procesu,
 zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, ktoré mu vystačí na
celý deň,
 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri
odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente,
 rešpektuje organizačné zmeny vo vyučovacom procese,
 rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou.

V Bratislave 12.9.2020

PaedDr. Jana Štefková, PhD.,
poverená riadením školy

