CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv. MICHALA
Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
tel./fax: 056/643 62 03

www.czs-svmi.sk

Usmernenie č.6/2021 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach pre žiakov a zákonných
zástupcov k organizácii a podmienkam vzdelávania žiakov
CZŠ sv. Michala v Michalovciach a prevádzke ŠKD od 2. marca 2021 až do odvolania
Toto usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala je vypracované v súlade s usmernením ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR z 3. februára 2021, materiálu MŠVVaŠ SR ,,Návrat do škôl
2021“ aktualizovaného k 8.02.2021, rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu SR
s účinnosťou od 8.2.2021, uznesením vlády SR č.77/2021 z 5. februára 2021, vyhláškou Úradu
verejného zdravotníctva SR č. 47/2021 s účinnosťou od 8.2.2021, usmernením MŠVVaŠ SR pre
riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl z 24. februára 2021, opatreniami,
rozhodnutiami a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a v zmysle platných uznesení
Vlády SR.

I. Výchovno-vzdelávací proces v 1. – 4. ročníku
• Od 2. marca 2021 prechádzajú žiaci na I. stupni (1.-4.ročník) z dištančnej formy vzdelávania
na prezenčnú formu vzdelávania. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorý
platil od začiatku školského roka 2020/2021 a je uvedený na webovej stránke školy. Ak bude
mať zákonný zástupca dieťaťa problém, aby jeho dieťa nastúpilo do školy, dieťa ostáva doma
na dištančnom vzdelávaní. Dieťa sa v tomto prípade berie ako žiak s dlhodobo
ospravedlnenou absenciou.
• Podmienkou nástupu žiakov je negatívny výsledok testu na COVID-19 (RT-PCR alebo
antigénový test) nie starší ako 7 dní aspoň u jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním
žije v spoločnej domácnosti. Testovanie antigénovým testom na COVID-19 si zabezpečí
zákonný zástupca dieťaťa individuálne na jednom z mobilných antigénových testovacích
miest:https://www.michalovce.sk/sk/aktualita/ako-a-kde-sa-dat-otestovat-nacovid19-v-michalovciach, alebo si zabezpečí testovanie PCR testom. Platnosť týchto testov
je časovo obmedzená na sedem dní, pričom pre počítanie lehôt platí, že deň keď
nastala skutočnosť testovania sa nezapočíta a počíta sa až nasledujúci deň.
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• Testovania sa nemusia zúčastniť tí zákonní zástupcovia, na ktorých sa vzťahujú tieto výnimky
z testovania:
a) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako
tri mesiace,
b) osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie
dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
c) osoba zaočkovaná proti COVD-19 aj 2. dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo
aspoň 14 dní,
d) osoba nad 65 rokov veku,
e) osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie
testu na ochorenie COVID-19,
f) osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
g) osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
h) osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
i) onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo
osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr.
biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby,
rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo
rádiológom plánovanej liečby,
j) osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v
domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za
dočasne

práceneschopnú

z

dôvodu

karantény

svojím

všeobecným

lekárom

pre dospelých a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
• Pri prvom nástupe do školy predloží žiak čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti (príloha 11/a) o negatívnom výsledku RT-PCR testu/antigénového testu
na COVID-19 alebo o výnimke (je to na jednom tlačive, len zakrúžkuje možnosť, či ide o test,
alebo o výnimku a dopíšte, akú). Čestné vyhlásenie je prílohou tohto usmernenia spolu
s informáciami pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov
preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre
prevádzkovateľa (príloha 11/b). Zákonní zástupcovia si čestné vyhlásenie môžu vytlačiť, ale
aj vyzdvihnúť pred vstupom do budovy školy, vypísať a podpísať. V prípade, že zákonný
zástupca dieťaťa uvedie v čestnom vyhlásení nepravdivé informácie, môže znášať
trestnoprávnu zodpovednosť, pretože potrebujeme chrániť všetkých zodpovedných, ktorí
chcú nastúpiť do školy.
• Prílohou čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti je aj kópia negatívneho výsledku RT-PCR
testu/antigénového testu na COVID-19 alebo kópia potvrdenia o výnimke (lekárske
potvrdenie, prípadne iné potvrdenie o prekonaní COVID-19). Ak zákonný zástupca nesúhlasí
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s odovzdaním kópie týchto dokladov, predloží poverenej osobe vykonávajúcej ranný filter pri
vstupe do budovy školy alebo triednej učiteľke k nahliadnutiu patričný doklad.
• Žiaci jednotlivých ročníkov sa počas vyučovania nepremiešavajú.
• Žiaci vstupujú do školy v čase od 6:30 hod. vchodom do ŠKD, pri ktorom sa vykonáva ranný
filter. Po odmeraní telesnej teploty bezdotykovým teplomerom si každý žiak dezinfikuje ruky
dezinfekčným prostriedkom.
• Do školy vstupuje žiak s ochranným rúškom, ktoré má nasadené na tvári počas celého
výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane školského klubu detí. Zloží si ho iba pri jedení a pití.
• Aj naďalej platia pre žiakov, ktorí nastúpia do školy sprísnené protiepidemiologické
opatrenia: nosenie rúška - v interiéri a exteriéri školy (odporúčam, aby malo dieťa v škole
jedno náhradné rúško, ktoré odovzdá triednemu učiteľovi), dezinfekcia rúk po vstupe do
budovy školy a pravidelná počas pobytu v škole, ranné meranie teploty bezkontaktným
teplomerom po vstupe do budovy školy. Ak nameraná teplota u dieťaťa bude opakovane po
dvoch meraniach vyššia ako 37,0 °C, dieťa sa nemôže zúčastniť na prezenčnej forme
vyučovania, je do príchodu zákonného zástupcu umiestnené v škole do izolačnej miestnosti,
triedny učiteľ vyrozumie zákonného zástupcu, aby dieťa vyzdvihol zo školy.
• Do budovy vstupujú žiaci bez zákonných zástupcov, výnimku tvoria títo zákonní zástupcovia
(stále len jeden zákonný zástupca): zákonný zástupca žiaka, ktorý je umiestnený
v karanténnej miestnosti.
• Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské
zariadenia podľa:
a) manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaného k 8.02.2021,
b) „Covid – školského semaforu“(zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre
jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR,
c)

platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu,
vyhláškami ÚVZ SR,

d) celoštátneho COVID automatu,
e) miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších
opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských
zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.
• Žiak, ktorý nenastúpi do školy ostáva na dištančnom vzdelávaní v tej forme a miere v akej
dištančné vzdelávanie dokáže zabezpečiť škola. Nie je možné, aby škola mala určitú časť na
prezenčné vzdelávanie, ale zabezpečila aj plnohodnotné dištančné vzdelávanie. Bude to len
individuálne zadávanie úloh žiakom prostredníctvom edukačného portálu EduPage
a následne ich kontrola zo strany učiteľa. Pre žiakov, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčnej
formy vzdelávania nebude zabezpečené dištančné vzdelávanie formou online hodín.
• Od 2.3.2021 bude pre deti zabezpečené aj stravovanie v školskej jedálni.
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II. Školská dochádzka
• V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa
nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania
svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe
dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského
vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy
bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva
daného ročníka,
4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
• Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ školy zabezpečí prezenčnú formu
výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú
výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

III. Školský klub detí
• Od 2.03.2021 sa obnovuje aj prevádzka školského klubu detí, ktorá bude prebiehať v
obvyklom režime. Ranná prevádzka pre deti navštevujúce školský klub detí bude od 6:30
hod. popoludňajšia prevádzka školského klubu detí bude do 16:30 hod.
• Pri svojej prevádzke ŠKD postupuje v zmysle COVID - školského semaforu, dôsledne dbá na
dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Navštevovanie ŠKD žiakom je
podmienené testom jeho zákonného zástupcu.
• Do ranného oddelenia ŠKD prichádzajú žiaci v čase od 6:30 do 7:30 hod. Ranný filter
zabezpečuje poverený vychovávateľ pri vchode do školy.
• Počas pobytu v ŠKD majú žiaci rúška, dezinfikujú a umývajú si ruky, zabezpečuje sa
intenzívne vetranie tried.
• Všetci žiaci odchádzajú v popoludňajších hodinách z ŠKD sami, vrátane žiakov 1. ročníka.
Zákonný zástupca si svoje dieťa vyzdvihne zo školského klubu detí spred vchodu do budovy
školy (vchod do ŠKD).
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IV. Výchovno-vzdelávací proces v 5. - 9. ročníku
•

Výchovno-vzdelávací proces v ročníkoch 5 – 9 prebieha naďalej dištančnou formou
vzdelávania cez portál EduPage (offline) a MS TEAMS (online) podľa upraveného rozvrhu
hodín, tak ako je to uvedené v Usmernení č.5/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala
v Michalovciach zo dňa 23.10.2020.

V. Všeobecné základné opatrenia
•

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.

•

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude
umiestnený

do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní

zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
•

Snahou vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov je, aby sa žiaci napriek
obmedzeným podmienkam čo najviac naučili, čo môžeme dosiahnuť za predpokladu dobrej
vzájomnej spolupráce 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.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom 2.03.2021.
V Michalovciach dňa 26.02.2021
Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ školy
Prílohy:
Príloha č.1:
Príloha 11/a: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Príloha č.2:
Príloha 11/b: Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov
preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre
prevádzkovateľa.
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