ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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__________________________________________________________________________________________
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Vec: Aktuálne informácie k prevádzke ZŠ Starozagorská 8, Košice (ďalej len škola) a k jej
vnútornému režimu od 26.4.2021
Vážení rodičia,
reagujúc na aktuálny vývoj situácie a po informáciách Oddelenia školstva nášho zriaďovateľa si týmto
dovoľujem upriamiť Vašu pozornosť na nasledovné základné informácie:
•

•

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 12. apríla 2021 (č. 2021/12811:1-A1810 1) sa súčinnosťou od 26.
apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci Covid automatu 2 obnovuje školské
vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach.
V týždni 26.-30.4.2021 bude mesto Košice podľa školského Covid automatu v II. stupni varovania (podľa
aktuálnej rizikovosti) – teda v červenej farbe.

•

Mesto Košice na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva Vám týmto oznamuje, že až od
pondelka 26. apríla 2021 bude žiak na 1. stupni aj II. stupni základných škôl pokračovať v prezenčnej výučbe
za nasledovných podmienok:
1. každý pondelok žiak 1.-4. ročníka prinesie vypísané Čestné vyhlásenie zák. zástupcu – príloha 11a 3
a k nahliadnutiu doklad, ktorým preukáže potvrdenie o negatívnom výsledku na ochorenie COVID19
svojho zák. zástupcu;
2. každý pondelok žiak 5.-9. ročníka prinesie vypísané Čestné vyhlásenie zák. zástupcu – príloha 8a 4
a k nahliadnutiu doklad, ktorým preukáže:
a) potvrdenie o svojom aktuálnom negatívnom výsledku na ochorenie COVID19,
b) potvrdenie o aktuálnom negatívnom výsledku na ochorenie COVID19 jedného svojho zák. zástupcu;
3. v škole si chráni tvár prekrytím (minimálne) rúškom;
4. pri vstupe si dezinfikuje ruky a nechá si odmerať teplotu.
POZN.: pri nedodržaní niektorého z vyššie uvedených bodov, nebude žiak vpustený do školy.

•

Žiakovi, ktorí sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, škola bude evidovať jeho neprítomnosť podľa
podmienok uvedených v kap. 8 dokumentu Návrat do škôl 2021 (od 26.4.2021) 5.

•

Vyučovanie žiakov na II. stupni bude do 7.5.2021 prechádzať adaptačným obdobím zameraným na
socializáciu, komunikáciu a spoluprácu, bez testov a skúšania, s početnejšími triednymi aktivitami. Pre
zabezpečenie plynulého vydaja obedov v ŠJ troch subjektov v škole (ktoré podmieni čas ukončenia alebo
prerušenia vyučovania na obed) pri dodržaní protiepidemiologických opatrení je nástup žiakov ročníkov 5.-9.
posunutý na 8.30 hod a 9.45 hod. podľa dočasného rozvrhu oznámeného triednym učiteľom.

•

Na obedy budú chodiť žiaci po triedach (podľa určeného rozvrhu). V jedálni sa môžu stretnúť viaceré triedy,
ale nebudú sa medzi sebou skupiny miešať.
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https://www.minedu.sk/data/att/19282.pdf
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https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/
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https://www.minedu.sk/data/att/19411.docx
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https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf

•

Pre žiakov 5.-9. ročníka sa na škole (do odvolania) bude vždy v stredu (dňa 28.4., 5.5.2021, atď.)
uskutočňovať testovanie na ochorenie COVID19 tzv. kloktaním, na ktoré sa dá prihlásiť vypísaním
a doručením Prílohy 1A 6 a Prílohy 1B 7 vždy do predchádzajúceho štvrtka (do 22.4., 29.4., 6.5.2021 atď.) do
9.00 hod.8

•

Stanovisko k niektorým otázkam súvisiacim s obnovením šk. vyučovania na školách zverejnilo MŠ VVaŠ SR
na svojej web-stránke 9.

•

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 26.4.-7.5.2021 pokračuje na našej škole v nasledovnej forme:
Žiak 1.-9. ročníka sám alebo s rodičom (osobou žijúcou s ním v spoločnej domácnosti) prichádza do
školy dvoma vchodmi nasledovne:
Hlavný vchod
Južný vchod (bočný, cez telocvičňu)
1.A – 4.A 7,30-7,55 hod.
1. B – 4.B 7,30-7,55 hod.
5.A – 9.A 8,30 a 9.45 hod.10
5.B – 9.B 8,30 a 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.
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 jednorazových 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/respirátor všade vo
vnútorných priestoroch základnej školy. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr.
asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť respirátor (FFP2). 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).
Činnosť ŠKD prebieha v časoch od 11.40 – 15.55 hod. pri dodržaní zvýšených hygienickoepidemiologických opatrení. Ranný ŠKD – individuálne podľa dohody s vychovávateľmi.
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
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https://www.minedu.sk/data/att/19222.rtf
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https://www.minedu.sk/data/att/19003.docx
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viac na: https://testujemeskoly.sk/ a https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/
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https://www.minedu.sk/data/att/19267.pdf
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podľa dočasného rozvrhu oznámeného tr. učiteľom

