Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ,
Komenského 135/6 v Medzilaborciach pre školský rok 2020/2021
Manuál pre rodičov
Zákonný zástupca
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského
klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle
aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky
konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po
každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni
predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 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 je dieťa
zo školy vylúčené.
Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu
 Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
 Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.
Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú
založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
Odporúča sa:





Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi
RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú
s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy
sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých
osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

























Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné
prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy
v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje
rodič.
Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho
používaného rúška).
Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej
triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces,
ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade
s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo
špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít
pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško
alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame
vetranie.
Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už
v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických
podmienok.
Ak to možnosti školy umožňujú, vyučovať ucelené triedy v triedach a nestriedať
pri výučbe miestnosti.
Odporúčame prestávky medzi hodinami v danej triede pri priamom vetraní
s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických
pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla,
likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými
utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať
textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.
Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa
potreby.
Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré
používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne
a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk
s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

Stravovanie
 Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu
odporúčame stravovanie obvyklým spôsobom, najlepšie tak, aby sa triedy
nepremiešavali.
 Obmedziť stravovanie len na žiakov, zamestnancov školy bez stravovania cudzích
stravníkov. V prípade cudzích osôb zriadiť výdajne okienko, aby neprišlo
k premiešavaniu so žiakmi a zamestnancami školy.
 Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie
samé nedokladajú a neberú si ani príbory.
Pri podozrení na ochorenie

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 a školského klubu detí.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,
bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej
miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky
nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom
informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím
rúška.

V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami
z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

Oranžová fáza
Základné odporúčania
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom
pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových
zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.
Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo
všeobecný lekár. V prípade, že:
a) mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo
zamestnanca školy:
 škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje
plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
b) Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom
škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade
zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:
 v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje
miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u žiaka/zamestnanca.



škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny
a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka
Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným
RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty1
žiaka (napr. spolužiaci v triede).
Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:






negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka
manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti,
podpísané zákonným zástupcom.
pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu
miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy,
preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne
príslušným RÚVZ.
ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa
usmernenia tohto materiálu.

Červená fáza
Základné odporúčania
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi,
nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade
nariadenia ÚVZ SR.
Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:
V prípade potvrdeného žiaka:
 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, odporúčame prerušiť
vyučovanie v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť
z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia
príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa
uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby
zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár
všeobecnej starostlivosti.
Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

1

Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré:






mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,
boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút
mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),
sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021
Počas obdobia 2.9. – 14.9. sa nad rámec zelenej fázy:
 neorganizuje 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 bez sprievodcov v triede.
 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.V prípade väčších škôl, a teda aj
väčšieho počtu tried, odporúčame rozdeliť nástup do
školy na niekoľko časových úsekov, napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min.
intervaloch.
 Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia
rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy
v interných priestoroch školy.
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade
s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný
zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
 Odporúčame organizovať aktivity 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 a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do
20.9. nevyužívajú.
 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí
zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí
vykonávať najmenej raz denne.
 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré
používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne
a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť
a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

