Základná škola s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb
Na Parlagu 1, 99125 Čebovce

Organizácia a podmienky výchovno vzdelávacej činnosti
na Základnej škole v Čebovciach
na obdobie
od 22.06.2020 do konca školského roku 2019/2020

Rozpracovanie pokynov
Ministra školstva a hlavného hygienika ÚVZ SR
na podmienky základnej školy v Čebovciach
Prevádzka základnej školy v čase mimoriadnej situácie od 22.júna 2020

V Čebovciach : 19.06.2020
Vypracovala: Ing. Perla Jaskó Deáková

Schválil: Henrik Tóth zriaďovateľ školy

Pôvodný dokument je doplnený a vypracovaný podľa podmienok základnej školy,
schválený zriaďovateľom školy.
Dokument sa stáva súčasťou školského poriadku základnej školy v čase
mimoriadnej situácie pandémie COVID – 19.

Tento dokument je vypracovaný podľa pomocného materiálu pri otváraní základných
škôl, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR. Dokument MŠVVaŠ je súčasťou dokumentu školy. Tento
dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od
01.06.2020 a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pri opätovnom spustení prevádzky základnej školy, ako aj jej ďalších organizačných
jednotiek, boli všetky kroky konzultované so zriaďovateľom školy v zastúpení starostom
obce, p. Henrikom Tóthom.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doplnil opatrenie č. OLP/4083/2020
z 19.05.2020 o nové body týkajúce sa opätovnej prevádzky škôl na území Slovenskej
republiky.
Zmeny týkajúce sa základných škôl:
Bod 10 – otvorenie základných škôl
10.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až
piateho ročníka a na účel komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
10.5
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na
účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie
s účinnosťou od 22.06.2020, v ktorom povoľuje obnovenie školského vyučovania vo
všetkých druhoch a typoch škôl a školských zariadení a všetkých ročníkoch, ak tak
rozhodne zriaďovateľ a tak isto obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak
rozhodne zriaďovateľ (ŠKD, ŠJ, MŠ).
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR obsahuje:
1. Nástup žiakov do školy je dobrovoľný, v prípade, že sa rodič/zákonný zástupca
rozhodne, žiak do školy v danom termíne nastúpiť nemusí,
2. Prejavenie záujmu o školu – formou prihlášky rodiča/zákonného zástupcu žiaka v
v termíne 17.06.2020-18.06.2020 do 12:00 hod,
3. Ak nebude obnovená prevádzka školy, riaditeľ školy zabezpečí dištančné vzdelávanie
žiakov.
V Základnej škole s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb , 99125
Čebovce, bude na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy obnovená prevádzka všetkých
ročníkov základnej školy.
Podľa vopred zisťovaného záujmu u rodičov / zákonných zástupcov žiakov, do školy
v termíne od 22.06.2020 do konca školského roka 2019/2020 nenastúpia všetci žiaci školy.
Vzhľadom k tomu, že učitelia 1. a 2.stupňa na základe počtu žiakov, ktorí do školy
nastúpia, nebudú môcť vykonávať prácu z domu, ruší sa dňom 22.06.2020 dištančné
vzdelávanie žiakov 1. a 2.stupňa základnej školy pre tých žiakov, ktorí od 22.06.2020 do
školy nenastúpia na základe rozhodnutia rodičov/zákonných zástupcov.

Prevádzka základnej školy
Prevádzka základnej školy bude od 22.06.2020 do konca školského roka upravená
nasledovne : od 7:00 do 11:30 h.
Plánované aktivity:




22.6.2020-25.6.2020 ( pondelok - štvrtok)- výučba prebieha podľa rozvrhu
26.6-29.6.2020 (piatok, pondelok)- odovzdávanie učebníc
30.6.2020 (utorok)- ukončenie šk. roka, odovzdávanie vysvedčení

Režim dňa:
 príchod žiakov do základnej školy bude od 7:00 hod. do 8:00hod.,
1. vyučovacia hodina 8:10 – 8:55 hod.
2. vyučovacia hodina 9:00 – 9:45 hod.
3. vyučovacia hodina 10:00 – 10:45 hod
 žiaci budú spojení v skupinách vzhľadom k tomu, že do školy nenastúpia všetci žiaci
jednotlivých ročníkov,
1. sk. – 1.stupeň - Mgr. Moravčíková, Mgr. Lacová – podľa rozvrhu (príloha č.1)
2. sk. – 8.A - Mgr. Martinová, Mgr. Szabó Maulíková – podľa rozvrhu (príloha č.1)
3. sk. – 7.A, 9.A - Mgr. Ďörďová, Mgr. Suchárová – podľa rozvrhu (príloha č.1)
4. sk. – 1- 4.B, Mgr. Jámborová– podľa rozvrhu (príloha č.1)
5. sk. – 5- 9.B, Mgr. Zatyková, Mgr. Sztancsik Deák – podľa rozvrhu (príloha č.1)
(delenie žiakov 2.stupňa do skupín bude závisieť od počtu žiakov v jednotlivých
ročníkoch, vyučujúci sa budú pri skupine striedať),
 vyučovanie bude prebiehať–v interiéry, v exteriéry - podľa počasia,
 počas vyučovania a aktivít je potrebné dodržiavať primeraný odstup medzi
jednotlivými žiakmi,
 počas veľkej prestávky sú žiaci mimo tried, v ktorých prebieha dezinfekcia,
 počas celého pobytu v základnej škole sú zamestnanci školy, žiaci povinní dodržiavať
hygienicko – epidemiologické opatrenia (dezinfekcia rúk, umývanie rúk, dezinfekcia
tried,...),
 ranný filter sa odporúča, preto bude žiakom pri vstupe do školy meraná teplota, budú
si dezinfikovať ruky,
 v priestoroch základnej školy (okrem skupiny) sa naďalej nosia rúška, ktoré zabezpečí
rodič a teda, pri vstupe do budovy školy si žiak zloží rúško, v ktorom prišiel a vymení
si ho za iné rúško, čisté, ktoré si prinesie z domu,
 pri príchode do školy musí mať každý žiak so sebou okrem rúška aj balíček
hygienických vreckoviek,
 vstup rodičov/zákonných zástupcov žiakov do budovy školy je naďalej zakázaný,
 zdržiavanie sa pred budovou školy len v nutnom čase, len určitú dobu a čo najmenej
ľudí,
 zákonný zástupca je povinný pred prvým nástupom svojho dieťaťa do školy podpísať
prehlásenie o tom, že žiak nemá žiadne príznaky ochorenia COVID – 19, ani iné
respiračné ochorenie (ani ho neprekonal v minulých dňoch – pred nástupom do školy),
 dezinfekcia priestorov školy bude prebiehať podľa pokynov riaditeľa školy.
Po ukončení vyučovania resp. aktivity v triedach žiaci odchádzajú v sprievode
pedagogického dozoru po menších skupinách pri dodržaní hygienicko –

epidemiologických opatrení na autobusové zastávky - na križovatku o 10:45 hod.
smer Kosihovce a do dediny o 11:15 hod. smer Opatovská Nová Ves .


















Povinnosti zákonného zástupcu:
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.
Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej
školy do konca školského roku 2019/2020.
Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení
dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni čestné prehlásenie o
tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie (viď. prílohu).
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.
Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a
pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy
nepohybujú.
Žiadame o minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
V dvojmetrových odstupoch vchádzajte do areálu školy a po uskutočnení všetkých
formalít ( odovzdanie vyhlásenia, a odporúčaný ranný filter, dezinfekcia rúk žiaka)
areál opustite. Bude zabezpečená organizácia pohybu osôb pred vnútornými a
vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
Rešpektujte jej upozornenia.
Pred vstupom žiaka do budovy školy bude každodenný ranný zdravotný filter a
dezinfekciu rúk .
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)
nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
Ak 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.
Deti z rizikových rodín môžu nastúpiť do školského zariadenia. Je to na rozhodnutí
rodičov.
Kontakt so školou bude prebiehať telefonicky (vedenie školy, triedna učiteľka).

V Čebovciach 19.06.2020
Vypracovala: Ing. Perla Jaskó Deáková

