Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen

Prevádzkový poriadok

vypracovaný podľa: Usmernenia hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa, MŠ a ZŠ podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa §
150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z19. 5.
2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020

ako príloha č. 10 Prevádzkového poriadku ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen

1. Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadenia
Názov:

Základná škola

Adresa:

M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen

IČO:

37888421

Štatutárny zástupca:

Mgr. Ondrej Kanka – riaditeľ ZŠ

Osoba zodpovedná za prevádzku:

Mgr. Ondrej Kanka

Telefonický kontakt:

045 540 14 08, 0910 794 323

E-mail:

6zs@6zs-zvolen.sk

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania potreby dodržiavania
epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od
štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických a pracovnoprávnych predpisov.
ZŠ je v prevádzke od 7:30 do 16:30 hod.
Vyučovanie: pre 1. - 5. ročník trvá od 7:55 do 12:00 hod.
Príchod žiakov do školy prebieha, podľa nasledovných pokynov :
škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, dezinfekciu rúk , ranné meranie teploty žiakov každej skupiny
pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do
školy.
Pri prvom príchode žiaka do školy odovzdá vyplnené Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje
príslušného vyučujúceho a vedenie školy.
Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Čas vstupu do školy : od 7:30 hod.
Miesto vstupu do školy aj odchodu zo školy :
1. ročník – hlavný vchod
2. ročník – vchod od multifunkčného ihriska, ktorým II. stupeň chodí na veľkú prestávku
3. – 4. roč. – vchod z dvora, ktorý využíva I. stupeň cez veľkú prestávku
5. ročník – vchod od ŠJ, od parkoviska.
Žiaci nebudú využívať šatne na odkladanie zvrškov a prezúvanie.
Vytváranie skupín vzdelávania a oddelení ŠKD :
Škola vytvorí skupiny s maximálnym počtom žiakov v jednej triede 20 tak, aby sa zachovali kompaktné triedy.

Dištančné vzdelávanie
Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v
rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy, a to zadávaním úloh cez edupage.
Škola bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní žiakov 6.-9. ročníka v rozsahu a forme , ktoré umožňujú personálne
a technické možnosti.
Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky , školské výlety, exkurzie,
krúžkovú činnosť, rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho
množstva osôb.
Základná škola neorganizuje školy v prírode ani viacdňové školské výlety.
Prevádzka ŠKD pre žiakov 1. - 4. ročníka: od 12:00 – do 16:30 hod.
Žiaci budú pokračovať vo výchovnej činnosti v oddeleniach ŠKD , ktoré sú totožné so skupinami jednotlivých tried.
Zákonný zástupca si svoje dieťa vyzdvihne zo školy, spôsobom dohodnutým s vychovávateľkou dieťaťa.
Školská jedáleň:
Školské stravovanie bude zabezpečené v ŠJ iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vyučovania. Žiak
bude 1. júna na obedy prihlásený vedúcou školskej jedálne podľa zoznamu záujemcov o nástup do školy a obedy.
Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy. Obedy sa budú podávať od 10:30 do 13:30 podľa rozpisu.
Stravu bude vydávať personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.
Každú zmenu zákonný zástupca nahlasuje vedúcej ŠJ !
Bezpečnostné opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID -19
Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa
vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
Rodičia sa nezhromažďujú pred základnou školou.
Je potrebné minimalizovať kontakt medzi osobami.
Žiaci v škole po chodbách a v areáli školy nosia rúška, v skupine pri výchovnovzdelávacom procese si ho môžu odložiť.
Riadia sa pokynmi triedneho učiteľa a vychovávateľky.
Žiaci si umývajú ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko epidemiologickými nariadeniami.
Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých
priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
Aktivity sa organizujú tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa
podmienok školy.
V externom prostredí budeme vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí školy.
Pedagóg je povinný opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
Pedagogický a odborný zamestnanec sa môže chrániť nosením rúška alebo štítu pri výkone výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby
boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

Nepedagogický zamestnanec školy je povinný nosiť rúško.
Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri likvidácii odpadov, dezinfekcii , rannom filtri, meraní
teploty, atď.
Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné
osušenie rúk. Nepoužívajú sa textilné uteráky.
Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 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 dvakrát denne
(napr. kľučky dverí).
Pokyny 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.
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej
miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu
COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
Ak sa u zamestnanca základnej školy 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 potvrdenia ochorenia základná škola postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ a nariadení
zriaďovateľa.

Vo Zvolene 01. 06. 2020

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy

