Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole
s materskou školou, Veľký Folkmar do konca školského roku 2019/2020
Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Veľký Folkmar 328 v spolupráci s riaditeľkou
základnej školy rozhodol o otvorení prvého až piateho ročníka ZŠ od 1. 6. 2020. Škola sa otvára
v režime vzhľadom na miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na
personálne, materiálne a priestorové možnosti ZŠ.
Prevádzka ZŠ 1 – 5 bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia žiaka mohli žiaka odovzdať do ZŠ
od 7:15 a prebrať zo ZŠ od 11:15 do 13:00 s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený
v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov.
Účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole je dobrovoľná. Z tohto dôvodu bola štruktúra
vyučovacieho dňa, obsah a forma vzdelávania upravená.
Budova ZŠ sa bude otvárať každé ráno 7:15. Vyučovanie sa začne o 7:45 a končí podľa rozvrhu pre
danú triedu
(príloha č. 1).
Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a
ústne skúšanie nebude realizovať do konca školského roka.
Školské stravovanie bude zabezpečené pre žiakov vzdelávajúcich sa v budove školy v bežnej podobe.
Nárok na odobratie stravy majú aj žiaci, ktorí sa vyučovania v bude školy nezúčastnia, vrátane žiakov
6. – 9. roč. ZŠ s MŠ Veľký Folkmar 328. Podmienkou je prihlásenie žiaka na odber stravy vedúcej
školskej jedálne Ing. Márii Kollárovej na t. č. 0902 918 992 do utorka 26. 5. 2020.
Povinnosti zákonného zástupcu
 Zákonný zástupca 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).
 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej
školy do konca školského roku 2019/2020.
 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo 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).
 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
 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 Zhromažďovanie osôb pred základnou školou je zakázané. Žiaci, s cieľom ochrany pred
komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzajú a odchádzajú len s
osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 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.

Povinnosti žiaka
 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 skupiny v
interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
 Žiak dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
 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.
Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania
potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné
prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok
vyplývajúcich zo školských, hygienických a ďalších predpisov.
Vo Veľkom Folkmare, 24.5.2020

Mgr. Jana Guľová, riaditeľka školy

