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Vec: Pokyny k prevádzke ZŠ Starozagorská 8, Košice (ďalej len škola), k jej vnútornému režimu
a podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany žiakov po 8.2.2021
Vážení rodičia,
po splnení stanovených podmienok a za predpokladu, že to dovolí epidemiologická situácia v zmysle Covid
automatu 1 a povolí vyjadrenie RÚVZ, bude od 8.2.2021 umožnené prezenčné vzdelávanie žiakov na 1. stupni ZŠ, ako
aj prevádzkovanie školského klubu detí. Rovnako bude možné aj vzdelávanie v päťčlenných skupinách žiakov na
druhom stupni, najmä pre žiakov so sťaženým prístupom k dištančnému vzdelávaniu (ďalej len “5+1“).
V zmysle materiálu MŠ VVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaného dňa 4.2.2020 2, v súvislosti
s prípravou začiatku prevádzky školy po prerušení prezenčného vzdelávania v dobe trvania pandémie ochorenia
COVID-19 a berúc do úvahy miestne podmienky týmto vydávam nasledovné Pokyny k prevádzke školy, k jej
vnútornému režimu a podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany žiakov po 8.2.2020, ktoré sú ale len predpokladom
riešenia návratu žiakov do školy do ich prípadnej aktualizácie, zmeny, resp. zákazu po vyhodnotení najbližšieho
plošného skríningu obyvateľstva na ochorenie COVID 19 (5.-7.2.2021):
1.

2.

3.

Základnou podmienkou nástupu žiaka na 1. st. ZŠ na prezenčné vzdelávanie je predloženie čestného
vyhlásenia jedného zákonného zástupcu žiaka, ktoré je podmienené aktuálnym (rozumej z testovania 5.7.2.2021) negatívnym Ag alebo PCR testom (ten platí 7 kalendárnych dní). Pri žiakovi na 2. stupni ZŠ (so
sťaženým prístupom k dištančnému vzdelávaniu) platí táto podmienka rovnako, ale navyše i samotný žiak
tento negatívny test musí vedieť deklarovať.
V prípade, že sa začatie prezenčného vzdelávania prísl. orgánmi našej škole umožní, zákonný zástupca
predkladá pred nástupom žiaka (nateraz - dňa 8.2.2021) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 3 a tlačivo
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY 4 a vyplnený Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie
(prostredníctvom triedneho učiteľa).
Pred začatím samotného prezenčného vzdelávaním plánujeme zabezpečiť len administratívno-prevádzkovú
časť prípravy nástupu žiakov a učiteľov. To znamená, že prvý deň – v ideálnom prípade: dňa 8.2.2021 – od
rána pred hlavným vchodom budeme len sumarizovať prísl. tlačivá zákonných zástupcov, zisťovať záujem
o stravovanie v ŠJ (nateraz len 9.-12.2.2021) a informovať Vás o podmienkach nástupu, a to v nasledujúcich
vstupoch /rodičov/ tried pred vchodmi do školy:

hlavný vchod:

4.
5.

vchod do telocvične:

v čase:

: 1.A
1.B
8.00 – 8.25 hod.
: 2.A
2.B
8.30 – 8.55 hod.
: 3.A
3.B
9.00 – 9.25 hod.
: 4.A
4.B
9.30 – 9.55 hod.
: 5.A, 6.A
5.B, 6.B
10.00 – 10.25 hod.
: 7.A, 8.A
7.B, 8.B
10.30 – 10.55 hod.
5+1!
: 9.A
9.B
11.00 – 11.25 hod.
Účasť žiakov na prezenčnom vyučovaní po záväznom vyjadrení rodiča je povinná (dochádzka sa eviduje v
zmysle školského poriadku).
Rozvrh hodín žiakov prezenčnej formy vzdelávania je podmienený časom nástupu na obed, po ktorom
vyučovanie končí. Žiakom, ktorých záujem o prezenčnú formu vzdelávania rodičia neprejavia, budú
informácie o učive odovzdávané prostredníctvom portálu bezkriedy.sk.

1

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Covid-automat.pdf

2

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

3

https://www.minedu.sk/data/att/18620.docx

4

https://www.minedu.sk/data/att/18621.docx

6.

Pre žiakov z 2. stupňa (5+1) v druhý a tretí deň po povolení začatia samotného prezenčného vzdelávania
(predbežne v dňoch 9.-10.2.2021) zrealizujeme konzultačné hodiny:



dňa “9.“ 2.2021:
8.00-8.45 hod. pre žiakov (5+1) tried 5.A a 5.B
9.10-9.55 hod. pre žiakov (5+1) tried 6.A a 6.B
10.20-11.05 hod. pre žiakov (5+1) tried 7.A a 7.B



7.

8.00-8.45 hod. pre žiakov (5+1) tried 8.A a 8.B
9.10-9.55 hod. pre žiakov (5+1) tried 9.A a 9.B
Pre žiakov z 2. stupňa v štvrtý a piaty deň po povolení začatia samotného prezenčného vzdelávania (predbežne
v dňoch 11.-12.2.2021) zrealizujeme predpokladané vzdelávanie v skupinách (5+1) začínajúce 3. vyuč.
hodinou (od 10.00 hod.) a končiace 5. vyučovacou hodinou (o 12.35 hod.), a to


8.
9.

dňa “10.“ 2.2021:

dňa “11.“ 2.2021 - v triedach 5.A, 6.A, 7.B, 8.B a 9.B

 dňa “12.“ 2.2021 - v triedach 5.B, 6.B, 7.A, 8.A a 9.A 5
Žiaci, ktorí zostanú doma sa budú naďalej vzdelávať dištančne.
Predbežná organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od “9.-12.“ 2.2020 na našej škole:
a) Žiak 1.-4. ročníka sám alebo s rodičom (osobou žijúcou s ním v spoločnej domácnosti) bude prichádzať
(od 9.2.2020) do školy dvoma vchodmi nasledovne:
Hlavným vchodom
Južným vchodom (bočný, cez telocvičňu)
1.A - 7,30 hod.
1. B - 7,30 hod.
2.A - 7,45 hod.
2.B - 7,45 hod.
3.A – 8,00 hod.
3.B – 8,00 hod.
4.A – 8,20 hod.
4.B – 8,20 hod.
b) Žiak 5.-9. ročníka bude prichádzať nasledovne:
dňa 11.2.2021:
Hlavným vchodom
5.A, 6.A – o 9,45 hod.
dňa 12.2.2021:
Hlavným vchodom
7.A, 8.A, 9.A – o 9,45 hod.

Južným vchodom (bočný, cez telocvičňu)
7.B, 8.B, 9.B – o 9,45 hod.
Južným vchodom (bočný, cez telocvičňu)
5.B, 6.B – o 9,45 hod.

10. Určený dozorkonajúci pri vstupe – zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov
každej skupiny bezdotykovým teplomerom. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie
na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj
bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre
deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy
vylúčené.
11. V škole (interiér) si zamestnanci a žiaci kryjú horné dýchacie cesty. Žiak nosí rúško (respirátor) všade vo
vnútorných priestoroch základnej školy. Škola zabezpečí voľne dostupnú dezinfekciu rúk. Pravidelne sa bude
sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia
(zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).
12. Predpokladaný výdaj obeda (počnúc druhým dňom po povolení začatia samotného prezenčného vzdelávania),
ktorý zároveň podmieni čas ukončenia vyučovania, prebehne nasledovne:
Triedy
Čas príchodu do ŠJ a odchodu zo ŠJ
1.-4.B
11.30-11.55
1.A, 2.A
12.00-12.25
3.A, 4.A
12.30-12.55
2. st. “5+1“ /11.-12.2./
po skončení svojho vzdelávania
13. Činnosť ŠKD bude (9.-12.2.2021) prebiehať v časoch od 11.55 – 15.55 hod. pri dodržaní zvýšených
hygienicko-epidemiologických opatrení.

Uvedené informácie a podmienky organizácie sa budú upravovať podľa vývoja aktuálnej situácie.
PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy
5

POZN.: pokiaľ učiteľ vo vyššie uvedenom dni bude prezenčne vyučovať, potom žiakov, ktorí ostali na dištančnom vzdelávaní popoludní cez portál
bezkriedy.sk len informuje zadaním prebratého učiva /za daný deň/.

