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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 1.3.2021
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 1.3.2021 umožnené prezenčné vzdelávanie žiakov na 1. stupni ZŠ, ako aj
prevádzkovanie školského klubu detí.
V zmysle materiálu MŠ VVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaného dňa 8.2.2021 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 1.3.2021, ktoré sú ale len predpokladom riešenia návratu žiakov do školy do
ich prípadnej aktualizácie, zmeny, resp. zákazu po vyhodnotení školského skríningu na ochorenie COVID 19 (26.27.2.2021): zákonných zástupcov žiakov na 1. st. školy, zamestnancov školy, zákonných zástupcov partnerskej materskej
školy Cottbuská 34, Košice a jej zamestnancov:
1. V aktuálnom týždni zriaďovateľ školy informoval, že je pripravený povoliť otvorenie škôl pre žiakov na 1.
stupni ZŠ. Tento zámer podmieňuje:
: kladné rozhodnutie krízového štábu mesta Košice dňa 23.2.2021,
: testovanie rodičov žiakov (1 zákonný zástupca) na 1. st. našej školy,
: testovanie zamestnancov našej školy ktorí budú zabezpečovať vých.-vyuč. proces a prevádzku pre žiakov na 1. st. ZŠ.
Pre splnenie posledných dvoch podmienok je naša škola pripravená poskytnúť služby svojho MOM (v
priestoroch CVČ), a to v termínoch:
- 26.2.2021 od 16.00 do 18.00 hod.
- 27.2.2021 od 9.00 do 12.00 hod.
V týchto termínoch sa na našom MOM budú môcť (môžu využiť aj iné MOM) testovať len:
: rodičia našich žiakov na 1. st.,
: zamestnanci našej školy (môžu všetci),
: rodičia žiakov partnerskej materskej školy (Cottbuská 34, Košice),
: zamestnanci partnerskej materskej školy (Cottbuská 34, Košice).
2.

3.

Základnou podmienkou nástupu žiaka na 1. st. ZŠ na prezenčné vzdelávanie je ale predloženie čestného
vyhlásenia (vychádzať z prílohy č. 8a Materiálu MŠ VVaŠ SR „Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k
8.2.2021“ 2 ) jedného zákonného zástupcu žiaka, ktoré je podmienené aktuálnym (rozumej: z testovania 26.28.2.2021) negatívnym Ag alebo PCR testom (ten platí 7 kalendárnych dní). Rovnaká podmienka sa týka aj
nástupu na pracovisko všetkých zamestnancov školy.
V prípade, že sa začatie prezenčného vzdelávania prísl. orgánmi našej škole umožní, zákonný zástupca
predkladá pred nástupom žiaka (nateraz - dňa 1.3.2021) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 3 a vyplnený
Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie (prostredníctvom triedneho učiteľa – vzor v prílohe 1A, 1B, 1C).

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/18659.docx

Na deň 1.3.2021 plánujeme najprv administratívno-prevádzkovú časť prípravy nástupu žiakov a učiteľov. To
znamená, že v pondelok 1.3.2021 budeme (podľa časového rozpisu nižšie):
a) triedni učitelia žiakov na 1. stupni - sumarizovať čestné vyhlásenia zákonných zástupcov 4 , ďalej zisťovať
záujem o stravovanie v ŠJ (nateraz len 1.-5.3.2021) a informovať o podmienkach nástupu5, a to
v nasledujúcich vstupoch /rodičov/ tried pred vchodmi do školy:

4.

cez hlavný vchod:

vchodom do telocvične:

v čase:

: 1.A
1.B
8.00 – 8.15 hod.
: 2.A
2.B
8.20 – 8.35 hod.
: 3.A
3.B
8.40 – 8.55 hod.
: 4.A
4.B
9.00 – 9.15 hod.
b) samotný výchovno-vzdelávací proces.
5. Účasť žiakov na prezenčnom vyučovaní po záväznom vyjadrení rodiča je povinná (jeho dochádzka sa
eviduje v zmysle školského poriadku).
6. 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.
7. Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 5. – 9. ročníkov ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať
dištančne.
8. Predbežná organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 1.-5.3.2020 na našej škole:
 Žiak 1.-4. ročníka sám alebo s rodičom (osobou žijúcou s ním v spoločnej domácnosti) bude prichádzať
(1.3.2021) do školy dvoma vchodmi nasledovne:
Hlavný vchod
Južný vchod (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.
 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.
 Pri vstupe si škola vyhradzuje právo zabezpečiť: minimalizovanie zhromažďovania osôb pred vchodom
do školy, každodenný ranný zdravotný filter, meranie teploty žiakov, umytie rúk (v súlade s aktuálnymi
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a svojimi možnosťami).
 V prípade, že u dieťaťa bude potvrdené ochorenie na COVID_19, alebo podozrenie naň škola
bezodkladne zabezpečí jeho:
a) izoláciu (v miestnosti na II. nadz. podlaží tr. C – oproti schodisku),
b) odchod do domáceho prostredia cez okamžité vyzdvihnutie žiaka rodičom (+ tel. kontakt s lekárom v
prípade potreby).
 Zákonný zástupca zodpovedá za:
a) bezodkladné nahlásenie karantény (triednemu učiteľovi, alebo riaditeľovi), 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;
b) zabezpečenie pre svoje dieťa na každý deň –
- dvoch rúšok (jedno náhradné musí mať pri sebe),
- papierových jednorázovových vreckoviek,
- vrecúška (napr. mikroténové) na odloženie rúška (pri stravníkovi i v šk. jedálni);
c) dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do a jeho odchode zo školy,
resp. ŠKD;
d) dodržiavanie pokynov riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a ŠKD.
 V škole (interiér) si zamestnanci a žiaci kryjú horné dýchacie cesty. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných
priestoroch základnej školy. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa

4

https://www.minedu.sk/data/att/18659.docx (Príloha 8a), alebo ak má žiak výnimku z testovania, tak: https://www.minedu.sk/data/att/18665.docx
(Príloha 11a)
5

T.j.: žiak má mať 2 rúška, dodržiava odstupy, umývanie a dezinfekcia rúk, individuálne používanie WC, stravovanie v ŠJ po skupinách v určených
časoch, nemiešanie skupín ŠKD (skupiny sa v priebehu týždňa nemenia)! + informácia, ktoré pomôcky/učebnice si majú priniesť.

alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť respirátor (FFP2), príp. aj s ochranným. 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).
 Predpokladaný výdaj obeda, ktorý zároveň podmieni čas ukončenia vyučovania, prebehne nasledovne:
Označenie 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
 Činnosť ŠKD bude (1.-5.3.2021) prebiehať v časoch od 11.55 – 15.55 hod. pri dodržaní zvýšených
hygienicko-epidemiologických opatrení.
 Vyučovanie hodín telesnej výchovy nebude prebiehať v telocvičniach školy.
Uvedené informácie a podmienky organizácie sa budú upravovať podľa vývoja aktuálnej situácie.

PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy

PRÍLOHY:
č. 1A – Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie - ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1. stupeň ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
č. 1B – Dotazníkový prieskum pre nástup pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie a nástup
zamestnancov do školského zariadenia - MATERSKÁ ŠKOLA - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA + MATERSKÁ ŠKOLA
- ZAMESTNANEC
č. 1C – Dotazníkový prieskum pre nástup zamestnancov na prezenčné vyučovanie - ZÁKLADNÁ ŠKOLA –
ZAMESTNANEC

