Vedenie základnej školy oznamuje, že od 1. júna 2020 sa otvorí základná škola
v Trenčianskych Stankovciach pre žiakov 1. – 5. ročníka.
Na základe usmernenia „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do
konca školského roku 2019/2020“ z 18.5.2020, bude príchod do ZŠ každý deň prebiehať
priebežne od 7:00 do 8:00 hod.
Vedenie školy zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov
bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk pri vstupe do základnej školy.
Vstup rodičom a cudzím osobám je do budovy školy prísne zakázaný.
Žiaci budú rozdelení na skupiny, s maximálnym počtom 20. V skupinách môžu byť spolu aj
žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19,
neboli v spoločnej triede.
Vytvorené skupiny sa nebudú meniť, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými
skupinami.
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 vyučujúci budú voliť tak, aby boli
zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
Pedagogickí zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy
medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe.
Zákonný zástupca
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Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka
do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky
(prípadne papierové utierky do triedy).
Predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení
dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom,
že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie. Vyhlásenie si môžete stiahnuť z webového sídla školy a vypísané odovzdať
pri nástupe žiaka do školy.
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo
školy vylúčené.
Zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –
19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v
spoločnej domácnosti.
Ak bude žiak v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, je
nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní
zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19

•

základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných
ochorení.
Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky školy.

Informácie budú priebežne dopĺňané a aktualizované podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR.
Celé znenie „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca
školského roku 2019/2020“ je zverejnené na stránke ministerstva školstva.

