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 30.04.2021)
Prevádzka školy:
Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a
uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v škole a prevádzka v školskom klube
detí od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU. Vzhľadom na to, že sa
nachádzame v II. stupni varovania obnovujeme školské vyučovanie na
základnej škole vo všetkých ročníkoch.
Vzdelávanie v ZŠ s MŠ Česká 10 v Bratislave pokračuje od 26.04.2021
v tomto režime:
Žiaci 1. – 4. ročníka = prezenčne všetci žiaci (v škole)
Žiaci 5. – 9. ročníka = prezenčne všetci žiaci (v škole)
Prevádzka školy bude otvorená od 30.04. 2021 do zverejnenia novej
aktualizácie v čase 7:25 h -17:30 h pre všetkých žiakov školy (1. – 9. ročník).
¬Žiaci, zúčastňujúci sa prezenčného vzdelávania budú prichádzať do školy
v čase 7:25 h - 7:55 h podľa harmonogramu:
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¬ Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v
školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ
preukazovali pri návšteve školy už nie sú potrebné.
¬ Zákonný zástupca preukazuje za žiaka len tlačivo o bezinfekčnosti
(príloha č. 1), a to len v prípade, ak dieťa nebolo v škole dlhšie ako 3 dni
vrátane víkendu.
¬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.
¬Pedagogický zamestnanec základnej školy nosí rúško povinne všade vo
vnútorných priestoroch školy.
¬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. – 9. ročníku:

¬Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
¬V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu
nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať
ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného
rozhodnutia ministra z 28.8.2020 s účinnosťou od 1. septembra 2020
zverejneného
na
webovej
stránke
ministerstva
školstva:
https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf1
¬Všetky triedy ZŠ sa budú vyučovať prezenčne podľa rozvrhu hodín,
platného od 26.04.2021.
¬Vyučovanie bude prebiehať tak, aby nedochádzalo k miešaniu žiakov, t.z.,
že sa nebudú spájať so žiakmi z iných tried.
¬Vyučovanie v triedach 1. – 4. ročníka bude zabezpečovať dopoludnia
triedna učiteľka alebo poverený pedagogický zamestnanec.
¬Po vyučovaní (podľa rozvrhu hodín) budú žiaci 1. - 4. ročníka tráviť čas
v školskom klube detí (ŠKD) s vychovávateľkou alebo povereným
pedagogickým zamestnancom.
¬Žiaci 5. – 7. ročníka budú v priebehu dvoch týždňov vzdelávaní v rámci
adaptačného obdobia podľa adaptačného rozvrhu hodín.
¬Žiaci 8. – 9. ročníka budú aj v týždni do 07.05.2021 vzdelávaní podľa
adaptačného rozvrhu hodín.
¬V zmysle Metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a v
zmysle Usmernenia ministra školstva SR k návratu žiakov - bude hlavnou
náplňou výchovno-vzdelávacieho procesu v prvých dvoch týždňoch po
návrate žiakov do školy, venovať pozornosť Vášmu dieťaťu, predovšetkým

ako ľudskej osobe, ktorá prešla dlhým a náročným obdobím odlúčenia od
školy a kolektívu.
¬Adaptačný rozvrh je plný aktivít zameraných na osobnosť detí v rámci
triednych aktivít. Najväčší priestor je preto venovaný práve času, ktorý
tematicky budú najviac tráviť s triednou učiteľkou (triednym učiteľom).
¬Adaptačný rozvrh tvoria aj vyučovacie predmety, na ktoré si žiaci budú
nosiť riadne učebné pomôcky. Počas adaptačných týždňov nebudú skúšaní,
nebudú písať testy a nebude prebiehať klasifikácia. Vyučovanie bude
prebiehať opakovaním prebratého učiva a interaktívne.
¬Nezabudnúť si priniesť prezuvky.
¬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.

Stravovanie v školskej jedálni:

¬V prípade, že sa žiak nebude stravovať, je potrebné ho zvyčajným
spôsobom z obeda odhlásiť.
¬ Odhlasovanie z obedov sa realizuje tak ako doteraz:
 mailom – jedalen@zsceska.sk ,
 telefonicky – 44 37 39 41,
 na webe – www.eskoly.sk po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré ste
dostali pri prevzatí čipu.
¬Výdaj stravy bude prebiehať pre žiakov, v čase od 11:15-14:00 po triedach,
v závislosti od rozvrhu hodín.
¬Pred odchodom na obed si každý umyje ruky – v triede alebo na WC
(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.

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD):

¬Ranná (zberná) služba nebude v ŠKD zabezpečovaná, aby nedochádzalo
k premiešavaniu žiakov z rôznych tried.
¬V jednotlivých oddeleniach ŠKD sú len žiaci z jednej triedy, navzájom sa
nemiešajú (čiže zloženie kolektívov detí dopoludnia aj popoludní je to isté).
¬V čase od obeda do 17:30 h je každá trieda s pridelenou vychovávateľkou.
¬V prípade priaznivého počasia trávia deti čas vonku v areáli školy, pričom
sú jednotlivé triedy na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo
k miešaniu detí jednotlivých tried.
¬Pedagógovia trávia čas s deťmi len v areáli školy, nakoľko nie je vhodné,
aby sa miešali v priľahlých detských ihriskách alebo v parkoch s inými deťmi.
¬Počas pobytu v ŠKD majú žiaci rúška, dezinfikujú a umývajú si ruky,
zabezpečuje sa intenzívne vetranie tried.

Preventívne opatrenia školy pred ochorením COVID 19 od 26.04.2021:
¬Všetci žiaci, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vzdelávania nosia rúško
všade a stále (v interiéri aj exteriéri školy).
¬Všetci zamestnanci školy nosia rúško všade a stále (v interiéri aj exteriéri
školy).

¬Ranný filter – pedagogický zamestnanec na 1. hodine overí zdravotný stav
žiakov a v prípade, že sa žiak necíti dobre alebo má teplotu, hneď kontaktuje
zákonného zástupcu.
¬Žiaci sa počas malých prestávok zdržujú v triedach.
¬Žiaci si umývajú ruky vo zvýšenej miere počas celého dňa.
¬Obedy – v jedálni sú prítomní žiaci len z 1 triedy, dezinfikujú si ruky pri
vstupe do jedálne, prebieha dezinfekcia stolov medzi jednotlivými triedami.
¬Žiaci sa nemiešajú v rámci vyučovania.
¬Žiaci sa nemiešajú v rámci rôznych oddelení ŠKD. V jednom oddelení ŠKD
sú žiaci len z jednej triedy.
¬Ak žiak prejavuje AKÉKOĽVEK príznaky COVID 19, bude umiestnený do
izolačky, budú kontaktovaní rodičia, aby bezodkladne prišli pre žiaka
a následne kontaktovali pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
¬Ak sa u zamestnanca v priebehu práce prejavia AKÉKOĽVEK príznaky
choroby, bude zabezpečené, že okamžite opustí pracovisko a následne
kontaktuje svojho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
¬Telocvičňa sa nepoužíva do odvolania.
¬Hodiny hudobnej výchovy sa realizujú bez spevu.
¬Hodiny telesnej výchovy sa realizujú v dobrom počasí pohybovými
aktivitami v exteriéri, vo vnútorných priestoroch sa realizujú len teoretickým
spôsobom.
¬Ak žiak preruší vyučovanie na viac ako 3 dni (vrátane víkendov), musí
priniesť vyplnené a rodičom podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.
Bez toho sa nesmie zapojiť do vyučovacieho procesu (Vyhlásenie
o bezinfekčnosti – príloha č. 1) a je k dispozícii vo vytlačenej forme pri
vstupe do budovy školy. Pokiaľ príde do školy žiak bez tohto
podpísaného Vyhlásenia o bezinfekčnosti, nebude mu umožnené
zúčastniť sa vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca si bude
musieť prísť po dieťa do školy.
¬Ak zamestnanec prerušil viac ako 3 dni (vrátane víkendov), musí vyplniť
a podpísať tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ – (9/c).
¬Ak žiak zúčastňujúci sa prezenčného vyučovania chýbal viac ako 5 za
sebou idúcich pracovných dní (víkendy sa nezapočítavajú) predkladá
potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Pokiaľ príde do školy žiak bez tohto potvrdenia, nebude mu umožnené
zúčastniť sa vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca si bude
musieť prísť po dieťa do školy.
¬V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
 podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“
RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
 ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom
alebo všeobecným lekárom)
je potrebné predložiť pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe"
vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, u ktorého je žiak
v starostlivosti, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. Pokiaľ
príde do školy žiak bez tohto potvrdenia, nebude mu umožnené
zúčastniť sa vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca si bude
musieť prísť po dieťa do školy.
¬V prípade, že u rodiča alebo žiaka je podozrenie alebo potvrdené
ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje
príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného

zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok sa žiak
nezúčastňuje prezenčného vzdelávania.

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

Zákonný zástupca
¬Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky
školy zahrnuté v tomto dokumente.
¬Komunikuje s triednym učiteľom, príslušným vyučujúcim, a to
elektronickým spôsobom.
¬V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní, ospravedlňuje jeho absenciu, ktorú
musí zdôvodniť.

Všeobecné základné opatrenia

¬Snahou vedenia školy a všetkých učiteľov je, aby sa žiaci napriek

obmedzeným podmienkam čo najviac naučili a toto môžeme dosiahnuť len
dobrou vzájomnou spoluprácou so zákonnými zástupcami, o ktorú vás týmto
prosíme.
¬V prípade nových usmernení a pokynov v nadväznosti na mimoriadnu
situáciu budú tieto usmernenia upravované, menené a pravidelne
aktualizované.
V Bratislave 30.04.2021

Mgr. Iveta Kopásková
riaditeľka školy

Príloha č. 1

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti
Vyhlasujem, že dieťa/žiak (meno priezvisko) ........................................................,
bytom ............................................................................................., neprejavuje
príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom,
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený)
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ,
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne,
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.
Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému
dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný
dozor alebo lekársky dohľad).
Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby,
ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom
kontakte1 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.2
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä
som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f)
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V ................................. dňa ...................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

1

úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie
(zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia
odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).
2
pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia
svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.

