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Vážení rodičia
ZŠ Starozagorská 8, Košice
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..........

249/30/2021

Suchan/ 055-7894 189


Košice

5.3.2021

Vec: Pokyny k prevádzke ZŠ Starozagorská 8, Košice (ďalej len škola), k jej vnútornému režimu
a podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany žiakov po 8.3.2021
Vážení rodičia,
aj od 8.3.2021 bude na našej škole umožnené prezenčné vzdelávanie žiakov na 1. stupni ZŠ, ako aj
prevádzkovanie školského klubu detí.
V zmysle materiálu MŠ VVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaného dňa 8.3.2021 1, Usmernenia Mesta
Košice zo dňa 4.3.2021, v súvislosti s prípravou prevádzky školy v dobe trvania pandémie ochorenia COVID-19 a berúc
do úvahy miestne podmienky týmto vydávam nasledovné Pokyny k prevádzke školy, k jej vnútornému režimu a podmienky
zaistenia bezpečnosti a ochrany žiakov po 8.3.2021 s nasledovnou organizáciou:
1. rodič prinesie (8.3.2021 ráno od 7.45 hod. spolu s dieťaťom cez hlavný vchod) kópiu z aktuálneho (nie
staršieho ako 7 dní 2) negatívneho testu na Covid-19;
2. rodič zároveň prinesie vypísané Čestné prehlásenie /nové/: Príloha 11c, ktoré je možné stiahnuť zo stránky:
https://www.minedu.sk/data/att/18927.docx . Jeho prílohou tvorí Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku
RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej
únie alebo potvrdenie o výnimke (k nahliadnutiu), akceptovaná bude i SMS správa odberného miesta;
3. v našej ZŠ sa povoľuje prezenčné vyučovanie len pre žiakov 1. stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov
s nevyhnutným prezenčným výkonom práce;
4. prezenčné vyučovanie pre žiakov na 1. stupni ZŠ podmieňuje:
: kladné rozhodnutie krízového štábu mesta Košice (dňa 4.3.2021),
: testovanie rodičov žiakov (1 zákonný zástupca) na 1. st. našej školy (2.-7.3.2021),
: testovanie zamestnancov našej školy ktorí budú zabezpečovať vých.-vyuč. proces a prevádzku pre žiakov
na 1. st. ZŠ (2.-7.3.2021);
5. prezenčné vyučovanie (v tejto forme) u nás sa zameria na vzdelávanie všetkých hlavných vzdelávacích
oblastí v časovom rozsahu od 8.00 do 11.30 hod. Po ňom vystrieda p. učiteľku príslušná vychovávateľka
ŠKD tak, aby do ŠJ prichádzali žiaci v nasledovných vstupoch:
I.
11.30-11.55
II.
12.00-12.25
6. činnosť ŠKD bude (od 8.3.2021) prebiehať v časoch od 11.30 – 16.00 hod. (s odprevadením pred vchod) pri
dodržaní zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení, pričom ranný ŠKD sa bude (pre týchto žiakov)
dať dohodnúť s vychovávateľmi ŠKD;
7. vyučovanie pre žiakov 2. stupňa pokračuje v dištančnej forme.
8. Poznámky:
 Určený dozorkonajúci pri vstupe – zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty
žiakov každej skupiny bezdotykovým teplomerom. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené
ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného
zástupcu je aj bezodkladné 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.
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https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf

Platnosť testu sa počíta 7 dní od nasledujúceho dňa, kedy bol testovanému doručený výsledok testu. (príklad: test vykonaný 5.3.2021, výsledok
doručený 6.3.2021, platnosť sa počíta od 7.3.2021 vrátane, t. z. že je platný do 13.3.2021 do polnoci)

 Pri vstupe si škola vyhradzuje právo zabezpečiť: minimalizovanie zhromažďovania osôb pred vchodom
do školy, každodenný ranný zdravotný filter, meranie teploty žiakov, umytie rúk (v súlade s aktuálnymi
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a svojimi možnosťami).
 V prípade, že u dieťaťa bude potvrdené ochorenie na COVID_19, alebo podozrenie naň škola
bezodkladne zabezpečí jeho:
a) izoláciu (v miestnosti na II. nadz. podlaží tr. C – oproti schodisku),
b) odchod do domáceho prostredia cez okamžité vyzdvihnutie žiaka rodičom (+ tel. kontakt s lekárom v
prípade potreby).
 Zákonný zástupca zodpovedá za:
a) bezodkladné nahlásenie karantény (triednemu učiteľovi, alebo riaditeľovi), 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;
b) zabezpečenie pre svoje dieťa na každý deň –
- dvoch rúšok (jedno náhradné musí mať pri sebe),
- papierových jednorázovových vreckoviek,
- vrecúška (napr. mikroténové) na odloženie rúška (pri stravníkovi i v šk. jedálni);
c) dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do a jeho odchode zo školy,
resp. ŠKD;
d) dodržiavanie pokynov riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a ŠKD.
 V škole (interiér) si zamestnanci a žiaci kryjú horné dýchacie cesty. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných
priestoroch základnej školy. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa
alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť respirátor (FFP2), príp. aj s ochranným štítom. Škola
zabezpečí voľne dostupnú dezinfekciu rúk. Pravidelne sa bude sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich
sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).
Uvedené informácie a podmienky organizácie sa budú upravovať podľa vývoja aktuálnej situácie.

PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy

