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
Prevádzka školy:

Prevádzka školy bude od 03.09. 2020 do 23.09.2020 v čase 7:30 h -17:30 h.
¬Žiaci budú prichádzať do školy v čase 7:30 h - 8:00 h podľa harmonogramu:
VCHODČas príchodu
UMIESTNENIE
hlavný
Do školy
Trieda
TRIEDY
vstup
(treba dodržiavať
v budove školy
(dvere)
2 m odstupy)
I.A
vľavo
1.poschodie
7:30 h

II.A

vpravo

1.poschodie

7:30 h

II.B

vľavo

1.poschodie

7:35 h

II.C

vpravo

1.poschodie

7:35 h

III.A

vľavo

3.poschodie

7:40 h

III.B

vpravo

3.poschodie

7:40 h

IV.A

vľavo

3.poschodie

7:45 h

IV.B

vpravo

prízemie

7:45 h

V.A

vľavo

3.poschodie

7:50 h

V.B

vpravo

2.poschodie

7:50 h

VI.A

vľavo

2.poschodie

7:55 h

VII.A

vpravo

2.poschodie

7:55 h

VIII.A

vľavo

8:00 h

IX.A

vpravo

2.poschodie
uč. Fyziky-2.
medziposchodie

8:00 h

¬Žiaci 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 1. stupňa 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 1. stupňa majú odporúčané nosiť rúška v spoločných vnútorných
priestoroch školy.
¬Žiaci 2. stupňa nosia rúško povinne všade vo vnútorných priestoroch školy.
¬Pedagogický zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít
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:

¬Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
¬V dňoch 03. 09. 2020 (štvrtok) a 04. 09. 2020 (piatok) budú žiaci
v triedach s triednymi učiteľmi preberať učebnice:
• v 1. ročníku 3 vyučovacie hodiny – do 10:35 h (po vyučovaní sú prihlásené
deti v ŠKD)
• v 2. – 4. ročníku 4 vyučovacie hodiny – do 11:40 h (po vyučovaní sú
prihlásené deti v ŠKD)
• v 5. – 9. ročníku 5 vyučovacích hodín – do 12:35 h
¬Všetky triedy sa budú vyučovať podľa predbežného rozvrhu hodín
od pondelka - 07.09. 2020.
¬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).
¬V čase od 07.09.2020 do 23.09.2020 sa deti nebudú na vyučovaní deliť na
skupiny.

Stravovanie v školskej jedálni:

¬Výdaj stravy bude od 03.09.2020 (štvrtku) prebiehať v čase 11:30-14:20
po triedach podľa stanoveného harmonogramu (príloha č. 3). Na to, aby
nedošlo k miešaniu tried dozerajú vychovávateľky. Aj žiaci, ktorí nepôjdu do
ŠKD, pôjdu na obed so svojou triedou podľa prideleného harmonogramu na
daný deň.
¬Na obed v dňoch 02. 09.2020 (streda), 03.09.2020 (štvrtok) a 04.09.2020
(piatok) sa treba prihlásiť do 28.8.2020 na jedalen@zsceska.sk alebo na tel.
čísle 44 37 39 41.
¬Od 07.09.2020 budú všetci žiaci, ktorí odovzdali zápisný lístok do ŠJ
automaticky na obedy prihlásení. (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)

¬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

Mgr. Iveta Kopásková
riaditeľka školy

Príloha č. 1
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Meno dieťaťa/žiaka:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Dôvod použitia tohto dotazníka:
Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, v súvislosti so začiatkom
školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je
dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa/žiaka v procese
vzdelávania a výchovy.
Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka:
Vyhlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej
republiky:
ÁNO

NIE

Vyhlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia1 v termíne od 17. 8. do 1.
9. 2020:
ÁNO

NIE

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať
zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je
dieťa v častom kontakte do 16.9.2020.
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka,
bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný
bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho
odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.
Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia
– „červených krajín“, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa,
jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli
v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr.
COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s
vyrážkami) 2.

Podpis zákonného zástupcu:

1
2

pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy.
pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény.

Príloha č. 2

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom
v ..................................................................................., neprejavuje príznaky
akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť,
neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so
sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, 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), 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).
Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú
spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami,
ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) 3.

V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

3

pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka)
a k nariadeniu karantény.

Príloha č. 3
Žiaci sa budú stravovať v čase 11:30 h - 14:20 h podľa harmonogramu:
Trieda

Čas

I.A

11:30 h

II.A

11:45 h

II.B

12:00 h

II.C

12:15 h

III.A

12:30 h

III.B

12:45 h

IV.A

13:00 h

IV.B

13:15 h

V.A

13:30 h

V.B

13:40 h

VI.A

13:50 h

VII.A

14:00 h

VIII.A

14:10 h

IX.A

14:20 h

Čas v harmonograme je len orientačný. Môže sa zmeniť v závislosti od počtu
stravníkov v triede (intervaly sa môžu skrátiť).

