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POKYN č. 11/2020
Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26.08.2020 (Manuál
pre základné školy a školské zariadenia - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

v základných školách pre školský rok 2020/2021, ďalej len „manuál") sa školské vyučovanie
v uvedenom školskom roku začne dňa 02.09.2020 v súlade s prevádzkovými podmienkami
základných škôl po dobou trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania
protiepidemických opatrení a odporúčaní. Z uvedeného dôvodu

nariaďujem

vykonať všetky opatrenia potrebné k bezproblémovému chodu školy v súlade s vyššie
uvedenými nariadeniami a usmerneniam nasledovne:

1.    Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečia všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
v zmysle platného rozvrhu hodín. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových
činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
Pedagogickí a odborní zamestnanci školy v súlade s týmito nariadeniami a podľa svojho
uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi navzájom a žiakmi a pedagógmi pri
výchovno-vzdelávacom procese. Zamestnanci školy aj žiaci nosia hygienické rúško podľa
špeciálnych usmernení na str. 11 prílohy (manuálu). Pri prvom nástupe do práce všetci
zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania
(príloha č. 2 manuálu). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní
viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2a manuálu).

Každodenný ranný zdravotný filter sa bude realizovať pri obidvoch vstupoch do budovy tak,
aby bol umožnený vstup len osobám nevykazujúcim znaky infekčného ochorenia (ranné
meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk samostatne zamestnancami a
žiakmi pripravenými dezinfekčnými prostriedkami od 02.09.2020 do 04.09.2020, ďalej už len
dezinfekcia rúk a náhodné meranie teploty do odvolania). Uvedené činnosti zabezpečia
pedagogické asistentky podľa pokynov zástupkýň riaditeľa.

Pri prvom nástupe dňa 02.09.2020 vyzbiera určený pedagogický zamestnanec od žiakov pred
ich vstupom do školy zdravotný dotazník a písomné vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha
č. 3 manuálu). V prípade, ak vyhlásenie nepredloží, nie je možné ho prevziať na výučbu,
triedna učiteľka bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a žiak je umiestnený do
príchodu zákonného zástupcu v izolačnej miestnosti školy. Pre všetky osoby, ktoré neprejdú
náhodným ranným zdravotným filtrom (pri meraní teploty zvýšená nad 37,0C) platí zákaz
vstupu do budovy školy. Triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi
a dieťa umiestni osobitne od kolektívu na nevyhnutný čas do príchodu zákonného zástupcu
dieťaťa. Dňa 02.09.2020 sa vyučovací proces na ISCED 1 končí 3. vyučovacou hodinou a na
ISCED 2 sa končí 4. vyučovacou hodinou.
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2.Organizácia činnosti školy

Vstup do areálu školy je povolený len zamestnancom školy, žiakom 1. až 9. ročníka

a sprevádzajúcim osobám žiakov 1. ročníka (v tomto prípade je ale vstup do budovy školy
povolený len jednému zákonnému zástupcovi žiaka). Vstup do budovy školy je povolený len

zamestnancom školy od 06.00 h a žiakom ISCED 1 od 07.00 h a žiakom ISCED 2 od 07.30 h.
Vjazd do areálu pre motorové vozidlá je povolený výlučne zamestnancom školy a vozidlám

zásobovania školskej jedálne. Kontrolu vstupnej brány pre motorové vozidlá v čase od 07.00
h do 08.00 h zabezpečí školník. Školský klub detí zabezpečí činnosť v skupinách, ktoré
kopírujú triedu do 16.00 h (v prípade potreby zabezpečí vedúca vychovávateľka dozor max.
do 17.00 h výlučne vo vonkajšom areáli školy). Výdaj stravy sa realizuje obvyklým spôsobom
tak, že pokrmy a príbory vydáva výlučne personál. Pracovná doba pedagogických

a nepedagogických zamestnancov sa realizuje obvyklým spôsobom. Pri príchode a odchode
všetci zamestnanci školy využívajú elektronický dochádzkový systém.

Pedagogická činnosť sa uskutočňuje nasledovne:

neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka,
ktoré, ak je to možné, uskutoční sa len v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a
výhradne len v sprievode zákonných zástupcov; ak sa pre nepriazeň počasia nedá
realizovať v exteriéri, tak bude individuálne v každej prváckej triede; ostatné triedy
majú otvorenie školského roku v triede,
žiaci ISCED 1 majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade
vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných
priestoroch školy,

-pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít,
nepedagogický zamestnanec školy nosí  rúško alebo ochranný štít v súlade s
aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR

-aktivity organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli

školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok,
telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri,
telocvičňa sa do 20.09.2020 pre výchovno-vzdelávaciu činnosť nevyužíva.

Hygiena školy je aj naďalej prioritou pre všetkých zamestnancov školy, predovšetkým však
pre upratovačky, ktoré v zmysle týchto opatrení vykonávajú dezinfekciu pridelených
priestorov v určených časových intervaloch. Vo všetkých spoločných priestoroch (napr.
toalety a pod.) sa nachádzajú dezinfekčné prostriedky jednorazové papierové utierky.
Neprípustné sú látkové utierky, uteráky. Prioritne sa upratujú a dezinfikujú všetky využívané
triedy asociálne zariadenia, odborné učebne (podľa pokynov zástupkýň riaditeľa školy)

a podľa potreby kabinety učiteľov (podľa pokynov zástupkýň riaditeľa školy, prípadne podľa
dohody s pedagogickými zamestnancami).

3.Záverečné ustanovenie

Tento pokyn je účinný od 02.09.2020 do odvolania.

Príloha: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský
rok 2020/2021 (manuál s priWiam^uvedenými na www.minedu.sk)

Levice, 27. august 2020/.^PaedDr. Peter Kriška, PhD.
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