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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 1.9.2020
Vážení rodičia,
v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy
a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 MŠVVaŠ SR zo dňa 18.8.2020 (a jeho aktualizácií) 1, v súvislosti so
začiatkom prevádzky školy v novom školskom roku 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 1.9.2020 týkajúce sa obdobia do ich prípadnej aktualizácie:
1.

2.
3.

4.

5.

1
2
3
4

V zmysle Oznamu zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom 2 o podmienkach vstupu do
budovy školy, zverejneného i na jej vchodových dverách: 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), ako aj inej infekčnej choroby,
nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať
všeobecného lekára pre deti a dorast.
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe (2.9.2020) Zdravotný dotazník 3 a Vyhlásenie zákonného
zástupcu o bezinfekčnosti 4 svojho dieťaťa.
Dňa 2.9.2020:
a) Žiak 2.-9. ročníka bude prichádzať do školy dvoma vchodmi (v rozostupoch) nasledovne:
Hlavný vchod: 2.A, 3.A, 4.A: 7.45 – 8.00 hod.
5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A: 8.00 – 8.15 hod.
Južný vchod (do telocvične): 2.B, 3.B, 4.B: 7.45 – 8.00 hod.
5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B: 8.00 – 8.15 hod.
b) Žiak 1. ročníka (s 1 rodičom, resp. osobou žijúcou s ním v spoločnej domácnosti – s rúškom na tvári) bude
prichádzať (len 2.9.2020) do školy hlavným vchodom (v 2m rozostupoch) od 7.30 – 7.45 hod.
c) Odchod žiakov tried (2.9.2020):
- 1.A a 1.B: 8:45 hod.
- ročníkov 1.-4.: 9:30 hod.
- ročníkov 5.-9.: 10:00 hod.
V dňoch od 3.9.2020 (do odvolania):
Žiak 1.-9. ročníka (1. ročník - s rodičom, resp. osobou žijúcou s ním v spoločnej domácnosti – s rúškom: do
11.9.2020) bude prichádzať do školy dvoma vchodmi (v rozostupoch) nasledovne:
Hlavný vchod: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A: 7.30 – 7.45 hod.
5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A: 7.45 – 8.10 hod.
Južný vchod (do telocvične): 1.B, 2.B, 3.B, 4.B: 7.30 – 7.45 hod.
5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B: 7.45 – 8.10 hod.
V škole (interiér) si zamestnanci i žiaci kryjú horné dýchacie cesty (rúškom, šálom, šatkou). Žiak nosí rúško
všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem žiakov tried 1.-4. ročníka v interných priestoroch
učebne, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. Škola zabezpečí voľne dostupnú dezinfekciu rúk.

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/
https://www.minedu.sk/data/att/17080.docx
https://www.minedu.sk/data/att/17078.docx
https://www.minedu.sk/data/att/17079.docx - toto Vyhlásenie predkladá nanovo vždy i po každom prerušení dochádzky do ZŠ v trvaní viac ako 3 dní

Pravidelne sa bude sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky
respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).
6. 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).
7. 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).
8. 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 –
- dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe),
- papierové jednorázové vreckovky,
- 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.
9. Pedagogický zamestnanec školy má možnosť obsah, spôsob a formu vzdelávania v dopoludňajšom
i popoludňajšom vyučovaní podmieniť (upraviť) dodržaniu hygienicko-epidemiologických opatrení. Škola
pripraví okrem učební aj možnosť využitia: a) exteriérových stanovíšť (lavičky v šk. átriu, terasky pred 2.B a
3.B, južný vstup do školy, pred hlavným vchodom), b) náhradných interiérových stanovíšť (v telocvičniach).
10. Vyučovanie do ukončenia rekonštrukčných prác:
a) nebude prebiehať v odb. učebniach fyziky a biológie (s predpokladom do 11.9.2020) – kmeňovými
učebňami tried 5.A a 8.A budú učebne v traktoch: C.1 (dejepisu) a A.1;
b) nebude prebiehať v učebni geografie (s predpokladom do 3.9.2020) – kmeňovou učebňou triedy 5.B bude
učebňa v trakte: C.1 (vedľa učebne dejepisu),
c) na postupnej výmene okien tried traktu B bude prebiehať v náhradnej učebni (učebňa č. 6 elok. pracoviska
CVČ na 0.-tom podlaží),
d) na výmene presklenia severného schodištia ovplyvní (v mesiaci X.2020) prechod do kmeňových tried na
2. a 3. nadz. podlaží tr. B náhradnou trasou (cez trakt A).
11. Na zabezpečenie kontaktu so:
a) školou - možno využiť nasledovné spojenie - tel. č.: 055/644 0947, 0911 982 113, cez e-mail:
info@zsstarozagorska.sk
b) školskou jedálňou - možno využiť nasledovné spojenie - tel. č.: 055/644 0956, cez e-mail ŠJ:
starozagsj@centrum.sk .
12. Pripravený výdaj obeda (od 3.9.2020), ktorý zároveň čiastočne podmieni čas ukončenia vyučovania tried 5.A,
5.B a 6.A a prerušenia vyučovania vybranej skupiny žiakov z tried 8.A a 9.A, prebehne nasledovne:
Trieda
Čas príchodu do ŠJ
a odchodu zo ŠJ

1.B, 2.B, 3.B, 4.B

11.40-12.00

1.A. 2.A *
3.A, 4.A *
5.A, 5.B, 6.A *
6.B, 7.B, 9.B *
7.A, 8.B *

12.05-12.25
12.30-12.50
12.55-13.15
13.20-13.40
13.45-14.05

* + vždy 1 skupina žiakov z 8.A a 1 sk. z 9.A

13. Záujem o stravovanie svojho dieťaťa v ŠJ rodičia prejavujú vypísaním PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE –
zápisný lístok, ktorú si môžu stiahnuť na webovej stránke školy:
http://www.zsstarozagorska.sk/sites/default/files/PRIHLASKA%20NA%20STRAVOVANIE%20%20PRE%20ZS%20202
0%202021%20(1).pdf

Uvedenú Prihlášku je potrebné (prostredníctvom svojho dieťaťa) doručiť vedúcej ŠJ, alebo triednemu
učiteľovi pri nástupe dieťaťa do školy (do: 2.9.2020, do 10:00 hod.), alebo elektronicky (scan) na adresu:
starozagsj@centrum.sk .

14. Činnosť ŠKD (pre dodržanie zvýšených hygienicko – epidemiologických opatrení, s prihliadnutím na
podmienky školy a v dôsledku prebiehajúcich rekonštrukčných stavebných úprav v škole) bude škola 5
zabezpečovať (od 3.-14.9.2020) v čase:
a) od 6.30 hod. do 7.30 hod. – tzv. „ranný ŠKD“ (max. v šiestich samostatných skupinách, a to pre žiakov
nasledujúcich tried: 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B a 4.A),
b) od 11.40 hod. do 16.30 hod. (max. v ôsmich samostatných skupinách, a to pre žiakov nasledujúcich tried:
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B).
15. Vyučovanie hodín telesnej výchovy nebude prebiehať v telocvičniach školy.
16. Plánované plenárne zasadnutie rodičov (10.9.2020) sa neuskutoční.
17. Voľby nových členov Rady školy za rodičov žiakov školy do 14.9.2020 neprebehnú. Termín a spôsob volieb
bude spresnený po tomto dátume.

Uvedené informácie a podmienky organizácie sa budú upravovať alebo dopĺňať podľa vývoja aktuálnej
situácie.

PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy

PRÍLOHY:
Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19 – viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/
Usmernenia RÚVZ so sídlom v Košiciach: https://www.ruvzke.sk/
Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - jasle, škôlky, školy:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4301:opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeniverejneho-zdravia-jasle-kolky-koly&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Informácie zriaďovateľa: https://korona.kosice.sk/skoly/
Portál Učíme na diaľku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia
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až na vopred dohodnuté výnimky podľa individuálnych odôvodnených potrieb zákonných zástupcov

