¬Pedagogický zamestnanec základnej školy nosí rúško všade vo
vnútorných priestoroch školy a aj v exteriéroch.
¬Vo všetkých miestnostiach, v ktorých prebieha vyučovací proces, bude
zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
¬Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia
dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa
zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa
potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné
čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a
ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

Vyučovanie v 1. – 4. ročníku:

¬Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
¬Všetky triedy 1. stupňa ZŠ sa budú vyučovať prezenčne podľa stáleho
rozvrhu hodín (je v internetovej žiackej knižke-ďalej IŽK).
¬Vyučovanie bude prebiehať v čase 8:00-13:30 h.
¬Po vyučovaní podľa rozvrhu hodín budú žiaci 1. - 4. ročníka tráviť čas
v školskom klube detí (ŠKD).
¬Telesná a športová výchova sa bude realizovať len teoretickou formou =
nebude sa využívať telocvičňa ani posilňovňa. V prípade priaznivého
počasia sa bude realizovať v exteriéri.
¬Tak isto aj predmet hudobná výchova sa bude realizovať len teoretickou
formou.

Vyučovanie v 5. – 9. ročníku:

¬Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom spôsobe vyučovania podľa
online rozvrhu hodín. Žiaci sa dištančne vzdelávajú 15 hodín za týždeň.
¬Účasť žiakov 5. – 9. ročníka na dištančnom spôsobe vyučovania je
povinná.
¬Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh prebieha od 8:00 h do 14:00 h
prostredníctvom aplikácie MS Teams a IŽK. Je dôležité, aby žiaci pravidelne
sledovali IŽK a webové sídlo školy. Každý žiak má prihlasovacie údaje do
aplikácie MS Teams. V prípade, že žiak stratí prihlasovacie údaje,
bezodkladne o tom upovedomí zástupkyňu školy prostredníctvom mailovej
adresy zsceska@zsceska.sk, ktorá mu tieto údaje obratom poskytne.
¬Žiak
môže
požiadať
vyučujúceho
o individuálnu
konzultáciu
prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ takému žiakovi poskytne
pomoc a konzultáciu v primeranom rozsahu.
¬Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
¬Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného
zhodnotenia alebo jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov.
¬Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas
prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ najmä z portfólia žiackych
prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi sú aj projekty, riešenia komplexných
úloh, tematické práce, samostatné praktické práce, pracovné listy a
plnenie dištančných úloh spracované žiakmi počas domácej prípravy s
prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
¬Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP školský podporný
(inkluzívny) tím.
¬Hodnotenie nebude prebiehať počas dištančného vzdelávania v týchto
predmetoch: technika, telesná a športová výchova, hudobná výchova,

