ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293, 90089 Častá

ORGANIZAČNÉ POKYNY K PREVÁDZKE A VYUČOVANIU
V ZŠ S MŠ ČASTÁ OD 22. 2. 2021
Žiaci 1. stupňa ZŠ
1. Vyučovanie bude prebiehať prezenčne podľa rozvrhu.
2. Podmienkou nástupu žiakov je negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu, nie starší ako 7
dní, aspoň jedného zákonného zástupcu (platnosť testov – zákonných zástupcov, u ktorých je test
vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní – po uplynutí 7 dní je potrebné pretestovať sa – prípadné
zmeny podľa aktuálnej situácie - Covid automatu), ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti
(predložený k nahliadnutiu), príp. potvrdenia o výnimke, či prekonaní COVID-19 a odovzdanie
čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti.
3. Pred vstupom do budovy si každý žiak pripraví čestné vyhlásenie, ktoré odovzdá dozoru, a predloží
k nahliadnutiu negatívny výsledok testu, alebo potvrdenie, ako je uvedené v bode 2, následne si
vydezinfikuje ruky, odmeria sa mu teplota a následne prechádza do triedy. Dieťa, ktoré nebude mať
čestné vyhlásenie, nebude môcť vojsť do budovy školy. (Odporúčame, aby žiak prišiel do školy v
sprievode rodiča.)
4. V prípade, že

zákonný zástupca neabsolvuje testovanie, nemôže sa jeho dieťa zúčastňovať

prezenčného vyučovania.
5. Žiakom, ktorí sa budú vzdelávať dištančne, budú úlohy zadávané cez Edupage.
6. Žiaci majú možnosť prichádzať do školy ráno od 7,15 hod. priamo do svojich tried.
7. Pri vstupe do školy bude vykonaný ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia).
8. Nosenie rúška je povinné vo všetkých priestoroch školy. Je potrebné, aby žiaci mali 1 rúško a
náhradné rúška. (škola bude mať k dispozícii aj detské respirátory, v prípade záujmu - prosíme rodičov
nahlásiť záujem/nezáujem triednym učiteľom)
9.

Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia RÚŠKA – ODSTUP –
RUKY.

10. Žiaci, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, idú na obed, alebo hneď po vyučovaní domov.
11. Na obed pôjdu žiaci po jednotlivých triedach podľa harmonogramu.
12. Ranná prevádzka ŠKD nebude, činnosť ŠKD začína po vyučovaní. Prevádzka ŠKD do 17,00 hod.
za prísnych hygienických podmienok (rozdelenie žiakov do jednotlivých oddelení po ročníkoch)
13. Školská jedáleň v prevádzke pre žiakov 1. stupňa vyučujúcich sa prezenčne (prosíme rodičov žiakov,
ktorí sa nebudú stravovať, aby ich odhlásili z obeda – zaslaním SMS na tel. č. 0905 115 861 vedúcej
ŠJ).

14. Prechodom 1. stupňa z dištančnej na prezenčnú formu vzdelávania sa škola riadi tzv. „Covid –
školským semaforom“.
15. Do budovy školy môžu vstupovať len žiaci a zamestnanci školy. Iní návštevníci môžu do školy
vstúpiť len na základe schválenia vstupu od riaditeľky školy.
Uvedené opatrenia platia do 26.2.2021, ak nenastane nepredpokladaná zmena.

Ďakujeme za spoluprácu, spoločne to zvládneme!
Vaša škola

