¬Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v
dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky použitím
dávkovača dezinfekcie pred vstupom do jedálne.
¬Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a
pitie nedokladajú a neberú si ani príbor.

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD):

¬Ranná aj dlhá služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná.
¬V čase od obeda do 17:30 h je každá trieda žiakov s pridelenou
vychovávateľkou. V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v
areáli školy, pričom sú jednotlivé triedy žiakov na presne vymedzenom
priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu tried.
¬Pedagógovia trávia čas so žiakmi len v areáli školy, nakoľko nie je vhodné,
aby sa miešali v priľahlých detských ihriskách alebo v parkoch s inými deťmi.

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

Zákonný zástupca
¬predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník
a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového
šk.r.2020/2021 (príloha č.1). Bez tohto Zdravotného dotazníka nie je možné
žiaka dňa 02.09.2020 vpustiť do školy.
¬predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v
trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
(príloha č.2). Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť.
¬rešpektuje, že 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,
¬berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných
príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a
kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
¬zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové
vreckovky v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň,
¬zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri
príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
¬dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky
školy zahrnuté v tomto dokumente,
¬zabezpečí, aby sprevádzajúce osoby žiaka sa nepohybovali v areáli školy,
¬vstúpiť sprevádzajúcej osobe žiaka do areálu školy je povolené len v
prípade, keď si ho príde vyzdvihnúť (buď z vyučovania alebo z ŠKD),
¬rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
V Bratislave 26.08.2020
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