Nástup do školy - fungovanie školy od 10.1.2022
Podľa doterajších pokynov MŠ SR sa v v tomto období riadiť doterajším manuálom Školský semafor
z 26. 11. 2021.
Momentálne sme v zelenej fáze, postupujeme podľa štandardného rozvrhu zo septembra s dodržaním
všetkých epidemiologických a hygienických nariadení ( dezinfekcia, prekrytie dýchacích ciest, R – O R.

Základné prevádzkové pokyny:
V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín/tried, je nutné rozdeliť nástup do školy
na niekoľko časových úsekov :



na 1. stupni pokračujeme v zaužívanom určení vstupov do školy, tak ako doteraz
na 2. stupni žiadam dodržať nasledovné časy pre vstup do školy:
5. a 6. ročník – od 7.15 do 7.25 hod.
7. a 8. ročník – od 7.25 do 7.35 hod.
9. ročník – od 7.35 hod.

Snažiť sa netvoriť skupiny, nepremiešavať sa, dodržať rozostupy!
Zabezpečenie rozstupov medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy a školského
zariadenia sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa,
najmä z pohľadu dodržiavania rozstupov.








Hromadné podujatia (napr. účelové cvičenia, didaktické hry, lyžiarsky výcvik a pod.)
sa neuskutočňujú.
Rodičovské schôdzky sa konajú dištančnou formou. Na komunikáciu externých osôb so
školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie
(písomne, e- mail, a pod.).
Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli
zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Škola zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu,
dôkladné čistenie a dezinfekcia všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci
nachádzajú.
Žiak aj zamestnanci majú povinnosť ( vyhláška ÚVZ SR ) mať v škole prekryté
horné dýchacie cesty pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka. Žiadame vybaviť deti aj
náhradným rúškom z hygienických dôvodov.
- Je dôležité snažiť sa o minimalizovanie zoskupovania žiakov/zamestnancov
v spoločných priestoroch, toalety.....
- Telesná a športová výchova sa bude realizovať v prípade priaznivých
klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.)
formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu
infekčného ochorenia COVID-19 – prechádzky, strečing, nenáročné pohybové
aktivity....
Telesná a športová výchova sa v interiéri ( telocvične) bude realizovať pri
ucelených triedach.

- Režim tréningov ( športová príprava ) – podľa pokynov trénerov.
- Krúžky budú fungovať len tie, kde je ucelená, nepremiešaná skupina triedy.
-

Možno budeme musieť upraviť rozvrh, aby sme mohli splniť všetky
odporúčania a pokyny.

Školský klub detí:
-

zatiaľ budeme fungovať v normálnom režime, v doterajšom časovom rozpätí
s dodržaním skupín zo septembra 2021

Stravovanie:
- všetci žiaci, ktorí majú konto v ŠJ, sú od pondelka na obedy automaticky
prihlásení ( kto nebude mať záujem o stravovanie, musí sa odhlásiť! )
- v školskej jedálni pripravujeme časový rozvrh stravovania žiakov a zonáciu
priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi
-

rozvrh stravovania oznámime
žiadame o dôsledné dodržanie rozpisu stravovania

Ospravedlňovanie:






Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní
(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe
idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez
obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v
škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným
uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť...
Dôvod každej absencie žiaka rodič hlási ihneď ( do 24 hodín ) svojmu triednemu učiteľovi.

Do školy môžu prísť len žiaci zdraví, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia – aj
počiatočných!
Prosíme Vás, kto obdržal samotesty a má ich, aby ste otestovali deti pred nástupom do
školy a potom pravidelne 2x do týždňa alebo pri príznakoch ochorenia ( odporúčajú! ).
Prosíme testovať deti v dennú hodinu, pretože riešiť karanténu triedy vo večerných ,
nočných hodinách je veľký problém.
V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:
1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší
postup.
3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť
k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Čo najrýchlejšie absolvuje Ag test,
ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu ( najrýchlejší
postup pre oficiálne potvrdenie pozitivity ), ihneď oznámi výsledok škole a potom, neskôr

na PCR - prihlasovanie na test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk ( kvôli
dokladu o pozitivite )
4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy.
5. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu
za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem
tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19 ostávajú v karanténe.
Ďalšie informácie:
AG testy – samotestovanie – záujem o testy je dôležité nahlásiť cez rodičovské konto
EduPage v časti PRIHLASOVANIE – do pondelka 10.1. 2022 do 12.00 hod.
Možnosti , termíny revzatia testov oznámim , keď si ich prevezmeme zo Žiliny.
Žiadame všetkých, aby použitie AG samotestu dôsledne zaznamenávali do EduPage, MŠ SR
to od nás vyžaduje. Ináč hrozí, že ďalšie testy nedostaneme.
Viac je v manuáli - Školský semafor ( príloha)
Nezabudnite pred nástupom žiakov do školy na vyplnenie Vyhlásenia o bezpríznakovosti
( najlepšie elektronicky cez EduPage) - ( príloha )
Tešíme sa na Vás všetkých a veríme, že vydržíme v škole čo najdlhšie. Pekný zvyšok
prázdninových dní.

K. Števonková, rš.

