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Základné pokyny pre zákonných zástupcov od 1. septembra 2020







Od 2.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre
žiakov povinná.
CZŠ sa riadi a rešpektuje tzv. SEMAFOR – výstražný systém na troch úrovniach –
ZELENEJ, ORANŽOVEJ a ČERVENEJ.
ZELENÁ FÁZA predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani
pozitívneho žiaka či zamestnanca.
ORANŽOVÁ FÁZA zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca
podozrivého na ochorenie.
ČERVENÁ FÁZA obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu pozitívneho výsledku u
dvoch a viac žiakov prípadne nepedagogických zamestnancov alebo u jedného
pedagogického zamestnanca.

Zákonný zástupca










Pri prvom nástupe žiaka do CZŠ predkladá podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie
zákonného zástupcu (príloha č. 4).Bez tohto vyhlásenia nie je možný nástup žiaka do
školy.
Po každom prerušení dochádzky žiaka do CZŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá
písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.
5).
Obidve vyhlásenia si môže zákonný zástupca stiahnuť na stránke školy, vyzdvihnúť
v škole 31.8.2020 (vrátnica, sekretariát školy) alebo budú k dispozícii u poverených
osôb vykonávajúcich ranný filter.
Dodržiava pokyny riaditeľky CZŠ, ktoré upravujú podmienky prevádzky CZŠ a jej
súčastí na školský rok 2020/2021.
Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu,
má kašeľ a pod., do školy nepríde.
Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
do CZŠ a odchode žiaka z CZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia
rúk).
Žiaci 1. stupňa nosia rúško vo svojej triede nepovinne s odporúčaním, mimo svojej
triedy vo vnútorných priestoroch školy povinne (platí aj pre astmatikov, alergikov
a žiakov s kožnými chorobami). Žiaci 2. stupňa nosia povinne rúško všade vo
vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy (platí aj pre astmatikov, alergikov
a žiakov s kožnými chorobami).
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Žiaci dvoch špeciálnych tried v Dome detí Božieho milosrdenstva rešpektujú
opatrenia tohto sociálneho zariadenia – zákaz vstupu do budovy zákonných
zástupcov, rúška pre žiakov sú odporúčané.
Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno odložené v čistom vrecúšku v šatňovej
skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
Nástup do školy bude rozdelený do niekoľkých časových úsekov takto: 1. – 4. ročník
od 7:30 do 8:00 hod., 5. – 9. ročník od 8:00 do 8:15 hod. (nevzťahuje sa na
dochádzajúcich žiakov, pre ktorých bude zabezpečený pedagogický dozor, prípadne
po dohode pre tých žiakov, ktorí majú súrodencov na 1. stupni)..
Ranné oddelenie školského klubu bude v prevádzke od štvrtka 3.9.2020 od 7:00 hod.
v nevyhnutných prípadoch, ktorých zákonní zástupcovia prihlásia vopred do 2.9.2020
s presným časovým vyznačením príchodu do školy (príloha č. 7).
V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom
prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.
V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom
prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka
nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak
zo školy vylúčený.
Zákonný zástupca sprevádza svoje dieťa ku hlavnému vchodu (bočné vchody budú
uzamknuté. Do budovy školy NEVSTUPUJE! V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných
priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri
vchode vydezinfikuje. Výnimku tvoria rodičia prvého ročníka – do priestorov školy
sprevádza svoje dieťa iba jeden rodič a dodržuje opatrenia školy v zmysle ROR – rúško,
odstup, dezinfekcia. V priestoroch školy sa zdržiava na nevyhnutne potrebný čas, do triedy
nevstupuje.



Dodržuje upozornenia
a v priestoroch školy.
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Prílohy:
P4 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
P5 – písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (dodatočne zverejnené)
P7 – prihláška zákonného zástupcu – ranné oddelenie ŠKD (dodatočne zverejnené)

Stropkov 28.8.2020

Mgr. Mária Karašinská
riaditeľka školy
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