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Základné pokyny pre žiakov 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.
Pri prvom nástupe žiaka do CZŠ zákonný zástupca 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
zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú a nezhromažďujú pred budovou CZŠ.
Žiaci prechádzajú ranným filtrom pri vstupe do CZŠ, ktorý zabezpečujú riaditeľkou
školy poverené osoby.
Pri vstupe do školy si každý žiak dezinfikuje ruky a plynule prechádza do svojej triedy.
Nástup do školy je 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).
Krúžková činnosť začne po 1. októbri 2020.
Žiaci dodržiavajú prísne opatrenia založené na princípe ROR – RÚŠKO, ODSTUP,
RUKY.
Rúško. 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). Žiaci a učitelia dvoch špeciálnych tried
v Dome detí Božieho milosrdenstva rešpektujú opatrenia tohto sociálneho
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zariadenia – zákaz vstupu do budovy zákonných zástupcov, rúška pre žiakov sú
odporúčané pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov povinné.
 Každý žiak má dve rúška (jedno odložené v čistom vrecúšku v šatňovej skrinke)
a papierové jednorazové vreckovky.
 Odstup. Žiaci sa snažia obmedzovať osobné kontakty a skupinové aktivity –
v triedach, na chodbách a toaletách. Počas prestávok sa snažia zdržiavať vo svojich
triedach, na chodbách len pri šatňových skrinkách a pri presune na toalety, do
školskej jedálne, prípadne do zborovne. Na toaletách sa zdržiavajú iba nevyhnutný
čas. V žiadnom prípade nevstupuje do inej triedy.
 Ruky. Žiaci si pravidelne (hlavne pred desiatou a obedom a po použití toalety)
umývajú a dezinfikujú ruky.
 Pri kýchaní a kašľaní dodržiava hygienické pravidlá – nikdy nie do ruky a v blízkosti
osoby, do servítky alebo lakťa.

Stropkov 28.8.2020

Mgr. Mária Karašinská
riaditeľka školy
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