POKYNY K ORGANIZÁCII VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
V SPOJENEJ ŠKOLE SV. JOZEFA
DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
Tieto pokyny boli vytvorené na základe usmernení MŠVVaŠ SR o Organizácii a podmienkach
výchovy a vzdelávania materských škôl a základných škôl do konca školského roku 2019/2020,
aktualizovaných dňa 22.5.2020
A. Základné opatrenia:









Deti/žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých bude najviac 20 žiakov v ZŠ a 15
detí v MŠ. Vytvorená vyučovacia skupina na ZŠ je zároveň aj oddelením v ŠKD.
V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením
prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo
aj v spoločnom ročníku.
Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov/detí klesne, nebude
dochádzať k migrácii žiakov/detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ zváži
v prípade nízkych počtov zmenu skupiny, pričom k zmene príde až od pondelka
nasledujúceho týždňa.
Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú prispôsobené zloženiu
konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí
a zručností.
Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak,
aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v súlade s aktuálnymi
hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností
zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

B. Pokyny riaditeľa:
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude od 01.06.2020 v prevádzke:
 MŠ bl. Alexie
 ZŠ sv. Jozefa – 1. -5.ročník
 ŠKD
 Zariadenia školského stravovania
Prevádzky budú fungovať v nasledovnom režime:
 MŠ bl. Alexie 7:00 – 16:00
 ZŠ sv. Jozefa 7:40 – 12:35
 ŠKD – ranná ŠKD – 6:00 – 7:50, poobedná ŠKD 11.35 -15.00
 Školská jedáleň – 11.00 – 13.00
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Organizácia vyučovania:
 Žiaci 1.- 5. ročníka budú vzdelávaní prezenčne v priestoroch školy. Tí, ktorí do školy
nenastúpia, obdržia od vyučujúcich pokyny k domácej práci prednostne cez IZK a v prípade
potreby cez online hodiny.
 Žiaci 6.- 9. ročníka a žiaci gymnáziu budú naďalej vzdelávaní dištančne prednostne cez IZK
a online výučbu.
 Prezenčnú forma vyučovania v 1. - 4. ročníku zabezpečujú prevažne triedni učitelia
rešpektujúc usmernenie MŠVVaŠ SR o obsahu vzdelávania zo dňa 28.04.2020. Žiaci sa
vzdelávajú 4.hodiny denne.
 Prezenčná forma vyučovania v 5. ročníku je realizovaná formou blokovej výučby podľa
upraveného rozvrhu. Žiaci sa vzdelávajú 5 hodín denne.
 Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku
2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do
školy. Vzhľadom na charakter výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý bude škola
uskutočňovať, sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje do konca školského roku 2019/2020.
 Záujmová činnosť je naďalej pozastavená.
 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej/základnej školy a školského klubu
detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
 Po dohode so zákonnými zástupcami budú deti a žiaci - s cieľom ochrany pred komunitným
šírením ochorenia COVID-19 v materskej a základnej škole - prichádzať a odchádzať sami
alebo len s osobami, ktoré žijú so žiakom v spoločnej domácnosti. V prípade MŠ
je povolený doprovod súrodenca staršieho ako 10 rokov.
 Pred vstupom do budovy sa každému dieťaťu/žiakovi odmeria telesná teplota bezdotykovým
teplomerom a dieťa/žiak si vydezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
V prípade, že žiak bude vykazovať symptómy ochorenia COVID-19, nesmie vstúpiť do
budovy. Zákonný zástupca bude informovaný a vyzvaný, aby dieťa odviedol z priestorov
školy.
 Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, naďalej platí prísny
zákaz vstupu do budovy ZŠ.
 Žiak po vstupe do ZŠ ide do šatne, kde sa prezuje a prezlečie, odchádza si umyť ruky
a presunie sa do triedy, ktorá je určená pre jeho skupinu. Počas dňa sa zdržiava v tomto
priestore, triedu opúšťa len so súhlasom pedagóga.
 Dieťa vstupuje do šatne MŠ v sprievode zákonného zástupcu, prezlečie sa a prezuje,
zákonný zástupca mu do skrinky odloží rezervné rúško a dohliadne na umytie rúk a odovzdá
dieťa zamestnancovi MŠ.
 Žiak nosí rúško v spoločných interných priestoroch – chodby, šatne, toalety a pod.
a v externých priestoroch, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Nosenie rúška v triede,
kde sa nachádzajú iba žiaci jednej skupiny, je dobrovoľné.
 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
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 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov budú
organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak
jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
 Skupiny žiakov sa vo vonkajších priestoroch striedajú intervalovo, pri súbežnom využití sa
nemiešajú a dodržiavajú stanovený odstup.
 Zamestnanci školy opakovane upozorňujú deti/žiakov na dodržiavania hygienických
pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 Do konca školského roku sa neorganizujú žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky
so školským rokom, školy v prírode, školské výlety a iné hromadné podujatia, kde
dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
Personálne zabezpečenie
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní
zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.
 Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí
nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.
 K rizikovým skupinám patria:
a. tehotné ženy,
b. osoby staršie ako 60 rokov,
c. osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou,
kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s
imunodeficientným syndrómom).
V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku,
vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
Zákonný zástupca
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a pri
odchode dieťaťa/žiaka do materskej/základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
dezinfekcia rúk).
 Zabezpečí pre svoje dieťa/žiaka každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky
materskej/základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
 Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa/žiaka do materskej/základnej školy, alebo po každom
prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka do materskej/základnej školy v trvaní viac ako tri dni
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie.
 V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
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 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nesmie dieťa/žiak
navštevovať základnú ani materskú školu
Opatrenia kvôli prevencii nákazy COVID-19
 Zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít. Pedagogickí zamestnanci a odborní
zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú výnimku prekrytia
horných dýchacích ciest v čase výchovno-vzdelávacieho procesu.
 Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii
odpadov, dezinfekcii atď.
 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky, vzduchové sušiče rúk,
klimatizačné zariadenia a ventilátory sa nepoužívajú.
 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 Upratovačky sú informované a poučené o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe
priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci
a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej
raz denne.
 Smetné koše v triedach sú otvorené, aby pri vyhadzovaní odpadu nebol nutný fyzický
kontakt rúk s košom.
Stravovanie
 Podľa miestnych podmienok, počtu detí/žiakov a personálu materská/základná škola
zabezpečuje školské stravovanie v bežnej podobe.
 Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho
znehodnoteniu. V materskej škole je stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas
dňa.
 V prípade stravovania v jedálni základnej školy prebieha stravovanie tak, aby sa
skupiny žiakov nepremiešavali.
 Stravu a čistý príbor vydáva personál. Jedlo si žiaci nedokladajú sami, o prídavok alebo
doplnenie nápoja požiadajú personál.
 Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.
 Žiaci sa stravujú podľa osobitného harmonogramu.
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
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chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov
materskej/základnej školy.
 Ak dieťa/žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné
umiestniť ho do samostatnej miestnosti a 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 materskej/základnej 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.

V prípade potvrdenia ochorenia
 Materská/ základná škola postupuje podľa usmernenia miestneho príslušného RÚVZ.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 26.05.2020
Mgr. Eva Litváková
riaditeľka školy
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