Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky
Základnej školy Lietava pre školský rok 2020/2021 vo
veciach prevádzky a vnútorného režimu školy platné
od 02. 09. 2020 – zelená fáza
Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani
pozitívneho žiaka či zamestnanca školy.
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu
trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických
opatrení a odporúčaní.

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

1. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
Opatrenia smerujú 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.

2. Organizácia príchodu do základnej školy 2. septembra 2020
a zahájenia školského roka 2020/2021
Prváci sa so svojimi rodičmi sústredia pred budovou ZŠ o 8,00 hod., ( každého žiaka sprevádza
jeden zákonný zástupca), pričom dodržiavajú bezpečné vzdialenosti a hygienické
opatrenia.
- pri vstupe do školy musí zákonný zástupca odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie
zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a Vyhlásenie
zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, bez týchto tlačív žiak nemôže vstúpiť do školy,

 pri vstupe do školy bude každému žiakovi aj rodičovi odmeraná teplota bezdotykovým
teplomerom, ktorú vykonajú zodpovední vyučujúci
 po vstupe do budovy školy si každý vydezinfikuje ruky, k čomu bude slúžiť bezdotykový
dávkovač dezinfekcie umiestnený vo vstupnej chodbe školy.
 prváci vstupujú do priestorov školy s rúškom,
 zákonný zástupca musí mať rúško, rukavice a vlastné pero,

 na hlavnej chodbe, za dodržania bezpečných vzdialeností prebehne privítanie prvákov a ich
rozdelenie do tried 1A resp. 1B, predstavenie triednych učiteliek, celého učiteľského zboru
a pracovníkov školy
 po privítaní žiaci a ich zákonní zástupcovia odchádzajú do tried, kde sa oboznámia
s organizačnými pokynmi, prevezmú kľúče od skriniek, čipy na dochádzku, učebnice a zošity
pre prvákov, vypíšu zápisné lístky do ŠKD a iné.
 po ukončení žiaci prvých tried a ich zákonní zástupcovia odchádzajú domov.

Žiaci 2. – 9. ročníka
 Príchod do školy: od 9,00 – do 9,20. Dieťa môže prichádzať i odchádzať samé. V prípade
sprevádzania to musí byť rodič, alebo člen spoločnej domácnosti. Sprevádzajúci nesmie
vstúpiť do areálu školy s výnimkou zákonných zástupcov žiakov, ktorí od 1.9.2020 sa stali
žiakmi našej školy ( prestúpili z inej školy).
 Zákaz vjazdu autom do areálu školy s výnimkou zamestnancov školy, obyvateľov školskej
bytovky, dodávateľov, vozidiel zdravotnej, záchrannej a hasičskej služby.
 žiakov si spred budovy školy vyzdvihnú triedni učitelia,
 do školy žiaci vstupujú v 5 minútových intervaloch
Hlavným vchodom 5. – 9. ročník
5. ročník o 9:00 hod.

tr.uč.: Ing. Smoleková Zuzana

6. ročník o 9:05 hod.

tr.uč. Mgr. Botošová Martina

7. ročník o 9:10 hod.

tr.uč. Mgr. Klimová Dana

8. ročník o 9:15 hod.

tr.uč. Mgr. Sládečková Mária

9. ročník o 9:20 hod.

tr.uč. Mgr. Jaroslav Belúch

Bočným vchodom ( pri stojanoch na bicykle) 2. – 4. ročník
2. ročník o 9:00 hod.

tr.uč. Mgr. Surovčíková Danka

3. ročník o 9:00 hod.

tr.uč. Mgr. Maljačková Monika

4. ročník o 9:15 hod.

tr.uč. Mgr. Hubočanová Marcela

V prípade oneskoreného príchodu, žiak počká, kým všetci žiaci nevstúpia do budovy
v určený čas. Až potom vstupuje do budovy hlavným vchodom.


každý žiak pred vstupom do školy odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného
zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 a Vyhlásenie
zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, bez týchto tlačív dieťa nemôže vojsť do školy.
Tlačivá sú zverejnené na webovom sídle školy. Pre tých, ktorí nemajú možnosť si
tlačivá vytlačiť, sú k dispozícii pri bočnom vchode budovy školy od 27. 08. 2020 do 31.
08. 2020 v čase od 08:00 do 13:00 hod.



žiak vstupuje do priestorov školy len s rúškom na tvári,



Žiaci ročníkov 1. – 4. nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy,
okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací
proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020
je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa,

rúšok/štítov
pedagogických
zamestnancov,
nepedagogických zamestnancov povinné.






odborných

zamestnancov

a

pred vstupom do budovy školy sa uskutoční ranný filter – meranie telesnej teploty
(37°C), dezinfekcia rúk,
po vstupe si žiak zaznamená dochádzku a odchádza do triedy. Na chodbe sa zbytočne
nezdržuje.
V triedach sa žiaci oboznámia prostredníctvom triednych učiteľov s organizačnými
pokynmi na ďalšie dni , s vnútorným poriadkom školy, s dodržiavaním hygienických
opatrení. Súčasne si prevezmú učebnice, kľúče od skriniek a pod.
zákonným zástupcom prvákov a žiakom 1. stupňa budú rozdané prihlášky do ŠKD so
zápisným lístkom, tieto tlačivá prinesú do školy a odovzdajú triednym učiteľom 03. 09.
2020
po ukončení žiaci odchádzajú domov, v priestoroch budovy školy ani v areáli školy sa
zbytočne nezdržujú.


dňa 02. 09. 2020 žiaci obed nemajú, ŠKD nie je v prevádzke.

3. Organizácia základnej školy od 3. septembra 2020
 Príchod do školy: od 7,00 – do 7,35. Dieťa môže prichádzať i odchádzať samé. V prípade
sprevádzania to musí byť rodič, alebo člen spoločnej domácnosti. Sprevádzajúci nesmie
vstúpiť do areálu školy s výnimkou sprevádzajúceho žiaka 1. ročníka.

 Časový rozpis vstupu do školy od 03.09.2020 do 14.09.2020:
Hlavný vchod:
1.A, 1.B (v sprievode jedného rodiča)

7:00 hod. – 7:10 hod.

5. ročník

7: 15 hod.

6. ročník

7:20 hod.

7. ročník

7:25 hod.

8. ročník

7:30 hod.

9. ročník

7:35 hod.

Bočný vchod ( pri stojanoch na bicykle)
2. ročník

7:15 hod.

3. ročník

7:20 hod.

4. ročník

7:25 hod.

 Zákaz vjazdu autom do areálu školy s výnimkou zamestnancov školy, obyvateľov školskej
bytovky, dodávateľov, vozidiel zdravotnej, záchrannej a hasičskej služby.


Počas vyučovania, v čase od 7:00hod. do 15:30hod. je zákaz vstupu a zdržiavania sa
v areáli školy všetkým nepovolaným osobám. V tomto čase bude vstup uzatvorený závorou.



Žiak vstupuje do areálu školy s rúškom na tvári. Pred závorou sa sprevádzajúci žiakov
nezdružujú a dodržiavajú bezpečné vzdialenosti a hygienické opatrenia.



Pri ceste do školy sa zákonní zástupcovia a žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a
pokynmi RÚVZ.



Sprevádzajúce osoby žiakov sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou
rodičov žiakov prvého ročníka základnej školy. Prváka môže ku šatňovej skrinke na chodbe
školy sprevádzať vždy len jeden sprevádzajúci s rúškom na tvári. Na chodbe žiaka prevezme
triedna učiteľka. Opatrenie je prijaté z dôvodu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy
a na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19.



Ranný filter je len odporúčaním, ale v prvé dni bude realizovaný. Následne v ďalšie dni
telesná teplota môže byť meraná raz denne alebo podľa potreby. Dieťa, ktorému bude
nameraná teplota vyššia ako 37,0°C si okamžite nasadí rúško, a bude umiestnenie do
izolačnej miestnosti, kde bude teplota zmeraná po 5 minútach. Ak teplota po opakovanom
meraní neklesne, škola bezodkladne bude kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý dieťa
bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia.



Žiak sa pri šatňových skrinkách v priestoroch chodby zdržuje len nevyhnutnú dobu.



Po vstupe do budovy školy si každý vydezinfikuje ruky, k čomu bude slúžiť bezdotykový
dávkovač dezinfekcie umiestnený vo vstupnej chodbe školy, resp. pri bočnom vchode školy.

 Na hlavnej chodbe si žiak zaznamená dochádzku ( pípne)
 Po príchode do školy si žiak odloží veci, ktoré v triede nepotrebuje do svojej skrinky na
chodbe školy a odchádza do triedy vyhradenej pre jeho triedu. Túto triedu opustí len so
súhlasom pedagóga – toaleta, prestávka, pobyt vonku.
 Okrem školských pomôcok, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si
žiak nič iné do školy nenosí.


Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre
bezpečné osušenie rúk.



Žiaci ročníkov 1. – 4. ročníka nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy,
okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací
proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.



V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského
zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných
zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné.



Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.



Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.



Každý žiak musí mať jedno náhradné rúško odložené v aktovke v igelitovom vrecúšku,
rovnako aj dvoje jednorazové vreckovky.



Dochádzka do základnej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.



Z hygienických dôvodov si žiaci do školy neprinášajú hračky z domáceho prostredia.



Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením
ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so
žiakom žijú v spoločnej domácnosti.



V prvý deň školy 02. 09. 2020 si zákonní zástupcovia vyzdvihnú prihlášky do ŠKD od pani
vychovávateľky, alebo bude poslaná po žiakovi.



3. Organizácia vyučovania Výchovno – vzdelávací proces:



Prebieha podľa stanoveného a schváleného rozvrhu platného od 01. 09. 2020.



ŠKD bude pracovať v troch oddeleniach. Pre žiakov 4. ročníka sa dočasne ŠKD neotvára, z
dôvodu usmernenia MŠVVaŠ SR neorganizovať činnosť v ŠKD v zberných a zmiešaných
skupinách.

Začiatok vyučovania: Od 3.9.2020 výchovno – vyučovací proces prebieha
podľa rozvrhu hodín


Vyučovanie sa začína o 7.40 hod.



Vyučovacia hodina trvá 45 minút.



Prestávky medzi hodinami v danej triede sa budú realizovať pri priamom vetraní s cieľom
eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.



V miestnosti, v ktorej sa zdržujú žiaci, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.



Výchovno-vyučovací proces bude prebiehať bežným spôsobom.



V čase do 14. 09. 2020 (vrátane) sa budú vyučovať ucelené triedy v triedach a nebudú sa
striedať miestnosti pri výučbe.



Chodba a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. 09. 2020 nebudú využívať. Telesnovýchovne aktivity sa budú vykonávať v externom prostredí v areáli školy za dodržania
hygienicko-epidemiologických opatrení a len v prípade priaznivých poveternostných
podmienok.



Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi
hygienicko– epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností
zabezpečia rozostupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese a činnosti.



V spoločných priestoroch školy ( chodby, toalety) všetci žiaci musia nosiť rúška.



Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo
špeciálny pedagóg) nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ
SR.



Aktivity sa budeme snažiť organizovať tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v
areáli školy alebo mimo neho v závislosti od klimatických podmienok.



Žiaci sú povinný dodržiavať školský poriadok.
Odchod zo školy:



Deti po skončení vyučovania v sprievode vyučujúceho odchádzajú k šatňovým skrinkám na
chodbe, kde sa rýchlo prezujú, oblečú, uložia si veci do skrinky a uzamknú si ich, následne
opustia priestor školy.



Žiaci sa nezdržujú pred budovou školy. Idú ihneď domov.



Zákonní zástupcovia žiakov 2. – 9. ročníka nevstupujú do priestorov školy, čakajú svoje deti
pred areálom školy.

4. Školský klub detí (ŠKD):


Výchovno-vyučovacia činnosť prebieha od 11.10 hod. maximálne do 16. 30 hod..



Deti z bezpečnostných i organizačných dôvodov odchádzajú z ŠKD podľa času odchodu
na základe vyjadrenia zákonného zástupcu v zápisnom lístku, v prípade skoršieho

odchodu je potrebné písomné oznámenie zákonného zástupcu odovzdať pani
vychovávateľke.


Rodičia, s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka, nevstupujú do priestorov školy, čakajú
svoje dieťa vonku pred vchodom. Rodičia prvákov vstupujú do budovy školy len s
rúškom.



Odporúčame minimalizovať zhromažďovanie osôb pred vchodom a dodržiavať
odporúčané vzdialenosti.



Zdôrazňujeme, že rodičia sú povinní si dieťa z ŠKD vyzdvihnúť najneskôr o 16.30 hod.



Deti sú povinné dodržiavať školský poriadok a poriadok ŠKD.

5. Organizácia stravovania v ŠJ:


Výdaj stravy bude od 11.15 – 13. 15 hod., podľa presne stanoveného rozvrhu, aby sme
zamedzili zhromažďovaniu sa detí v priestoroch školskej jedálne.



Kuchárky v školskej jedálni nosia rukavice, rúško alebo ochranný štít.



Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom zabaleným v servítke. Žiaci si sami
jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.



Rozpis stravovania jednotlivých tried bude vopred zverejnený.



Vstup zákonných zástupcov je do školskej jedálne prísne zakázaný. Dieťa musia čakať
pred areálom školy.



Tí žiaci, ktorí sa v ŠJ nestravujú a majú ukončené vyučovanie odchádzajú domov,
v škole ani v školskom areáli sa nezdržujú.



Žiaci budú odstravovaní spolu s dozorom určeným pre daných žiakov.



Naďalej platí, že ak žiak neodoberie nahlásené jedlo, náklady na prípravu jedla znáša
jeho zákonný zástupca.



Žiaci sú v školskej jedálni povinný dodržiavať školský poriadok.

6. Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy:


Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci a odborní
zamestnanci.



Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci.

7. Upratovanie priestorov školy:


Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.



Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach
upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných
povrchov a predmetov.



Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a
odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať
najmenej raz denne.



Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa
zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby
(napr. kľučky dverí, zábradlia).



Priestory školskej jedálne upratuje zamestnanec školskej jedálne.

8. Pracovno-právne vzťahy:


Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa
pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.



Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená
klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku,
zamestnávateľ môže:
a) sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka
práce) alebo
b) ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv.
prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

9. Zákonný zástupca žiaka:


Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka
do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení
ÚVZ SR).



Je povinný každé ráno zmerať telesnú teplotu a skontrolovať zdravotný stav svojho
dieťaťa pred odchodom do školy. V prípade zvýšenej teploty nad 37,0 °C, nádchy, kašľa,
hnačky, zvracania, bolesti hlavy či brucha, zápalu očí dieťa a iných príznakov COVID-19
ostáva doma.



Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a dvoje papierové jednorazové
vreckovky.



Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy
a školského klubu detí pre školský rok 2020/2021.



Predkladá pri prvom nástupe žiaka, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do
základnej školy v trvaní troch dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.



V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku 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.



Rodičia oboznámia svoje deti s uvedenými pokynmi.

10. Iné pokyny:


Základná škola opakovane upozorní žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri
kašľaní a kýchaní, na časté umývanie rúk nie len pred jedením, či použití toalety a na
ďalšie hygienické zásady.

11. Pri podozrení na ochorenie:


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) nesmie
vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.



Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19,
bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti.
Triedny učiteľ alebo vedenie školy bude ihneď informovať zákonných zástupcov, ktorí ho
sú povinný ho bezodkladne vyzdvihnúť.



Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky
nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje
riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.



V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej
fázy tohto dokumentu.

12. Dôležité upozornenie:


Ohľadom krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1. 10. 2020.



Organizácia Školy v prírode a lyžiarskeho výcviku je možná len po odsúhlasení
príslušným RÚVZ. Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky
Základnej školy Lietava po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických
opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia
(či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských,
hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokument rešpektuje opatrenia a
rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavuje
nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V prípade, ak je
potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej
aj ako „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými
nariadeniami. V prípade akéhokoľvek nového usmernenia bude vydaný dodatok k
tomuto dokumentu.

V Lietave 28. 08. 2020

Mgr. Tatiana Obložinská
riaditeľka školy

