Usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala

Usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach ohľadom organizácie
a podmienok výchovy a vzdelávania v škole pre školský rok 2020/2021
Cieľom tohto usmernenia RŠ je stanoviť základné prevádzkové podmienky školy po dobu
trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení
a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Michalovciach a MŠVVaŠ SR. Upravuje základné prevádzkové podmienky školy, ktoré sa líšia
od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a
ďalších predpisov.

I. Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu
1. Účasť žiakov na vyučovaní v škole je povinná a riadi sa príslušným rozvrhom hodín
a prestávkami medzi vyučovacími hodinami stanovenými školským poriadkom,
prevádzka ŠKD sa riadi Vnútorným poriadkom ŠKD pri CZŠ sv. Michala pre školský rok
2020/2021.
2. Počas obdobia 2.9.-14.9.2020 sa:
 vzhľadom
na
odporúčanie
MŠVVaŠ
SR,
vychádzajúc
z
dodržiavania
protiepidemiologických opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR
a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach
neorganizovať hromadné otvorenie školského roku nebude nový školský rok 2020/2021
začínať CZŠ sv. Michala slávnostnou svätou omšou ,,Veni Sancte“ vo farskom kostole,
žiaci druhého až deviateho ročníka začnú nový školský rok vo svojich triedach bez
sprievodcov zo strany zákonných zástupcov, žiaci prvého ročníka začnú nový školský
rok takisto v triede a to v sprievode len jedného zo strany zákonných rodičov (jedného
rodiča). Povinnosťou zákonných zástupcov a žiakov je vstup do budovy školy s rúškom.
Začiatok nového školského roka 2020/2021 je 2. septembra o 8.30 hod.
Žiaci 1. - 4. ročníka budú vstupovať do budovy školy vchodom do ŠKD, žiaci 5.-9. ročníka
hlavným vchodom.
 väčšia časť dňa pre organizáciu rôznych aktivít sa odporúča tráviť vonku či už v areáli
školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná
a športová výchova sa realizuje jedine v exteriéri. Telocvičňa sa v rámci hodín telesnej
a športovej výchovy neodporúča využívať do 18.09.2020,
 vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča
sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9.-23.9.2020.
3. Ranná prevádzka školského klubu detí bude v mesiaci september zabezpečená od 6:30
hod. do 7:30 hod. pre deti navštevujúce ŠKD a to v nevyhnutnom prípade, kvôli rodičom,
ktorí odchádzajú do práce. Ranný vstup žiakov do ŠKD bude cez vchod do ŠKD. Zberná
trieda pre deti navštevujúce ŠKD bude v 1. ročníku.

II.

Základné odporúčania
1. CZŠ sv. Michala zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých
podmienok nemôže nastúpiť dieťa do školy. Oznam zákonným zástupcom,
sprevádzajúcim osobám a žiakom: ,,Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by
mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie,
kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích
ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte
týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti
a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri
opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti
podpísaným zákonným zástupcom“.
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2. Riaditeľ školy zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty
žiakov, povereným pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom, ako aj
dezinfekciu rúk nielen žiakov, ale aj všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to
dezinfekčným prostriedkom. Ranné meranie teploty žiakom v rámci zdravotného filtra
pri vstupe do budovy školy bude zabezpečené počas obdobia 2.9.-23.9.2020.
3. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, riaditeľ
školy postupuje podľa usmernenia materiálu MŠVVaŠ SR ,,Organizácia a podmienky
výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021“ časť Oranžová
a Červená fáza.

III.

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka
do školy a pri odchode žiaka zo školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v
prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a
školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je
zdravotný dotazník, v ktorom zákonný zástupca dieťaťa uvedie, či sa dieťa od 17.
augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí
(príloha č.1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri
dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
(príloha č.2). Ak sa u niektorého z detí vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky
respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.
5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
6. 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.

IV. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú
založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie
skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a
minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Odporúčané opatrenia:
1. 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 školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný
zástupca.
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2. Minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.
3. Riaditeľ školy zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to
vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
4. Žiak si v triede podľa pokynov triedneho učiteľa do skrinky odloží rezervné rúško (pre
prípad znečistenia svojho používaného rúška).
5. Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi
hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.
6. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy v interných
priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z
nariadenia ÚVZ SR.
7. Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre
žiakov druhého stupňa (V. - IX. roč.). Naďalej nebude povinné v triedach pre mladšie deti
(I. – IV. roč.), teda tie, ktoré navštevujú prvý stupeň (nosenie rúšok ťažšie znášajú,
navyše ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív). Stále bude povinné pre pobyt žiakov v
interiérových priestoroch mimo tried, s výnimkou konzumácie jedál a nápojov. Nosenie
rúšok prvé dva týždne (14 dní je inkubačná doba ochorenia COVID-19) má u detí veľký
význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie
môžu nevedomky prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny ľudí. Prekryté horné
dýchacie cesty sú významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu
šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho spomaľujeme.
8. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame
vetranie.
9. Zabezpečenie vyučovania ucelených tried v triedach a nestriedať ich pri výučbe
miestnosti.
10. Prestávky realizovať medzi hodinami v danej triede pri priamom vetraní s cieľom
eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
11. Žiaci sú povinní dodržiavať hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
12. Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
13. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa
potreby.
14. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a
ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
15. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa
zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby
(napr. kľučky dverí).
16. Smetné koše v triedach a učebniach budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický
kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša.

V. Stravovanie v školskej jedálni
1. Podľa podmienok školy, množstva žiakov, zamestnancov a personálu sa stravovanie

uskutočňuje obvyklým spôsobom.
2. Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si jedlo a pitie samé
nedokladajú a neberú si ani voľne uložené príbory. Personál školskej jedálne zabezpečí
zabalenie príboru pred výdajom do servítok.
3. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické
pravidlá.
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VI. Pri podozrení na ochorenie
1. 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 školy a školského klubu detí.
2. 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.
3. Ak sa u zamestnanca 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.
4. V prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca sa riadi škola usmerneniami z
Oranžovej fázy materiálu MŠVVaŠ SR ,,Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
v základných školách pre školský rok 2020/2021“.
Prílohy:
Príloha č.1: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom
nového šk. roka 2020/2021.
Príloha č.2: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

V Michalovciach 26.08.2020

-------------------------------------------Mgr. Štefan Korinok, riaditeľ školy
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