Základné pravidlá nástupu do školy a pokyny RŠ (školský rok 2020/21)
Cieľom školy je zabezpečiť v tomto mimoriadnom období bezpečné prostredie pre všetkých,
z tohto dôvodu Vás žiadam o zodpovednosť a spoluprácu pri dodržiavaní všetkých pokynov,
nahlasovaní zmeny zdravotného stavu Vášho dieťaťa.
Uvedené opatrenia majú preventívny charakter a ich dodržiavanie je v záujme zdravia učiteľov,
žiakov, rodičov a aj verejnosti. Zdravie je pre nás všetkých veľmi dôležité, takže sa musíme
správať maximálne zodpovedne!
NAJDÔLEŽITEJŠIE POKYNY:
Vyučovanie pre všetkých žiakov je povinné.
ŠKD - pre žiakov prihlásených - (od 2. 9. do 20. 9. 2020 alebo do odvolania ) bude
v prevádzke ráno od 6.30 hod. a poobede do 16.30 hod. Vchod ráno pre týchto žiakov
z Pelhřimovskej ulice.
Prosíme, nahláste ( zaznačte v zápisnom lístku presný čas), kedy bude vaše dieťa z ŠKD
odchádzať, keďže vstup rodičov je do budovy školy zakázaný.
ŠJ – stravovanie prihlásených žiakov podľa osobitného časového rozpisu, aby sme
zamedzili veľkému stretávaniu sa žiakov.
Rozvrh hodín – od 2. 9. do 7. 9 ( pondelok ) osobitný rozvrh, od 8. 9. (utorok)riadny rozvrh.
Obsah a forma všetkých vzdelávacích aktivít bude zvolená tak, aby boli zaistené
hygienicko-epidemiologické opatrenia.


Vyučovanie začína 2.9.2020 (streda) podľa platného školského časového rozpisu zvonenia
o 7.50 hodine.
Otvorenie školského roka bude bez celoškolského zhromaždenia, začiatok školského roka bude
v jednotlivých v triedach, informácie – 8.00 hod. - hlásenie cez školský rozhlas.
 Každý žiak musí 1. deň priniesť vyplnené a podpísané zákonným zástupcom tlačivo (
Dotazník s vyhlásením o zdravotnom stave) , 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky,
prezuvky, zošit, pero...
 Pri vstupe do školy sa kontroluje teplota ( ranný filter ), dezinfikujú sa ruky, prezutí žiaci vojdú
do svojich tried.
 Informácie o rozdelení žiakov do tried 1., 2., 5. a 9. ročníka budú zverejnené na paneloch pri
vstupoch a na dverách tried 2.9.2020 ( GDPR ). Informácie podajú pri vstupe aj dozorkonajúci
učitelia.
Vstupy do školy : ( kvôli zabezpečeniu hygienických opatrení )
1. a 2. ročník – vchod od ulice Pelhřimovskej v čase od 7.20 – 7.50 hod
3. a 4. ročník – 1. bočný vchod zo záhrady z Pelhřimovskej v čase od 7.20 – 7.50 hod.
5. – 9. ročník – hlavný vchod pre 2. stupeň v čase od 7.30 – 7.50 hod.


Rúška sú povinné prvé dva týždne pre žiakov 2.stupňa ZŠ počas celého pobytu v škole, v
celom interiéri s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

 Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. Vzhľadom na stúpajúce % ohrozenia novým
koronavírusom je na zvážení rodičov, či odporučia svojim deťom 1. stupňa nosiť v škole rúško.
Nosenie rúšok prvé dva týždne (14 dní je inkubačná doba ochorenia COVID-19) má u detí veľký
význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu
nevedomky prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie cesty
sú významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu šíreniu vírusov v kolektíve a
výrazne ho spomaľujeme.
 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník
( Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového
šk. roka 2020/2021 ), rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo
územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí a či je zdravé.
 Podpísané vyhlásenie ( zdravotný dotazník ) musia deti doniesť v prvý deň do školy, inak
nemôžu vstúpiť do tried.
 Tlačivo si môžete stiahnuť (kliknutím na prepojenie vyššie alebo v ozname ako príloha na
webstránke zsmkdk.sk v časti DOMOV), kto nemá takúto možnosť, vytlačené prázdne tlačivo
bude vložené aj pred začiatkom školy ( od 27.8.2020 ) pri hlavnej bráne ZŠ z Ulice SNP
v tubuse pod poštovou schránkou.
 Zákonní zástupcovia a cudzie osoby majú vstup do školy zakázaný. Doporučujem
komunikáciu so svojimi učiteľmi cez Edupage, emailom, , prípadne telefonicky. Osobné
konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami je potrebné dohodnúť si vopred.
Všetci učitelia majú služobné emailové adresy v tvare: priezvisko@zsmkdk.sk
 Zákonní zástupcovia prváčikov – možnosť doprovodu prváka v prvý školský deň, ale len
s jedným zákonným zástupcom ( 1 prváčik – 1 rodič ) , prosíme aj tu o čo najkratší pobyt
s rúškom. Vstup do šatne s prvákom v ďalších dňoch ( do 11.9. ) je povolený len jednému
rodičovi – na nevyhnutne potrebnú dobu.
 Škola bude postupovať podľa usmernení MŠ SR – MANUÁL a SEMAFOR, jednotlivé
usmernenia sú v zelenej, oranžovej a červenej fáze podľa stavu ochorenia v našej škole:
zelená fáza - žiaci aj zamestnanci bez podozrenia a bez pozitívneho prípadu,
oranžová fáza - škola má žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie,
červená fáza - pozitívne 2 a viac prípadov žiaka alebo zamestnanca).
 Všetky opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva
a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie
skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a
minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.


Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so
všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy - nekontaktuje RÚVZ.



V prípade, že žiak preruší vyučovanie na viac ako 3 dni, rodič musí vždy predložiť písomné
vyhlásenie ( Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ).
 Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, je povinnosťou zákonného
zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak
sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude
potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.
Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného
zdravotníctva SR a odborné konzílium neodporúčajú vzhľadom na vývoj epidemiologickej
situácie organizovať hromadné podujatia a súťaže, zhromažďovanie osôb.
Krúžková činnosť pravdepodobne od 1.10.2020, ale prihlasovanie na krúžky v priebehu
septembra bude prebiehať.
Prajme si všetci úspešné zvládnutie týchto dní, ak zvládneme prvé najťažšie dva týždne, mali
by sme zvládnuť aj ďalšie. Buďme disciplinovaní, chráňme si svoje zdravie.
Krásne dni Vám prajem.
Dolný Kubín 26.8.2020

Mgr. Katarína Števonková
riaditeľka školy

