Základná škola s materskou školou Česká 109, Bratislava

Prevádzka a vnútorný režim školy od začiatku školského roku
2020/2021
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
(aktualizácia 16.11.2020)
Prevádzka školy:

Prevádzka školy bude od 16.11. 2020 do zverejnenia novej aktualizácie v čase
7:40 h -17:30 h iba pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Žiaci 2. stupňa ZŠ budú pokračovať v
dištančnom spôsobe vyučovania.
¬Žiaci 1. stupňa ZŠ budú
harmonogramu:
VCHODhlavný
Trieda
vstup
(dvere)
I.A
vľavo

prichádzať do školy v čase 7:40 h - 7:55 h podľa

1.poschodie

Čas príchodu
Do školy
(treba dodržiavať
2 m odstupy)
7:40 h

UMIESTNENIE
TRIEDY
v budove školy

II.A

vpravo

1.poschodie

7:40 h

II.B

vľavo

1.poschodie

7:45 h

II.C

vpravo

1.poschodie

7:45 h

III.A

vľavo

3.poschodie

7:50 h

III.B

vpravo

3.poschodie

7:50 h

IV.A

vľavo

3.poschodie

7:55 h

IV.B

vpravo

prízemie

7:55 h

¬Žiaci 1. stupňa ZŠ (ďalej len žiaci/žiak) budú prichádzať a odchádzať len s
osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom
sprevádzajúca osoba nevstupuje do areálu školy pri príchode, iba keď si
príde vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, vtedy môže sprevádzajúca osoba prísť k
vstupu do školy a elektronickým vrátnikom požiadať o vyzdvihnutie dieťaťa.
Žiak môže prísť do školy samozrejme i sám a sám aj odísť, no je nutné,
v prípade ak navštevuje ŠKD, aby priniesol lístok od zákonného zástupcu, v
akom čase môže sám po ukončení vyučovania odísť.
¬Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota
bezdotykovým teplomerom a vydezinfikované ruky.
¬Po príchode do školy sa žiak prezuje a odloží si veci do šatne, následne
ide žiak priamo do triedy. Okrem školských pomôcok, rezervného rúška,
papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí.
¬Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s
aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v
dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
¬Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové
utierky.
¬Žiaci nosia rúško povinne všade vo vnútorných priestoroch školy a aj
v exteriéroch.

