Usmernenie zriaďovateľa škôl a školských zariadení počas obdobia otvorenia
školského roka 2020/21 a výchovno-vzdelávacieho procesu v mesiaci september
2020.
Usmernenie je vydané v súlade s Manuálom odporúčaní Ministrastva školstva ,vedy,výskumu a
športu Slovenskej republiky zo dňa 26.augusta 2020.
Tento Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné
umelecké školy, centrá voľného času) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v
daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné
prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania
protiepidemických opatrení a odporúčaní.
V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov
povinná. Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia
epidemiologickej situácie. Zásadné pravidlá: Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami,
podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR. Dodržovať zásady R.O.R. (rukyodstup-rúško) V čase do 14. 9. 2020 nespájať žiakov vo vyučovaní do skupiny žiakov z rôznych
tried. Podľa možností neorganizovať činnosť v ŠKD v zberných skupinách.
Ohľadom krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1. 10. 2020.
Organizácia ŠvP (škola v prírodeň a LV(lyžiarsky výcvik) je možná len po odsúhlasení príslušným
RÚVZ.
Školy sa budú riadiť tzv.Semaform – výstražným systémom a manuálom odporúčaní v 3
úrovniach:
1.- zelenej –
momentálna situácia v školách
2.- oranžovej – podozrenie na ochorenie 1 žiaka
3.-červenej – ochorenie 2 žiakov,alebo 1pedagóga, alebo 2 nepedagogických zamestnancov
Zelená fáza - to zn. momentálna situácia v školách – bez prejavov nákazy:
Základné odporúčania :
Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže
nastúpiť dieťa/žiak do základnej školy . Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových
činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Pedagogickí
zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi
žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
Základne umelecké školy, centrá voľného času a školské kluby detísa riadia primerane
usmerneniami tohto materiálu.
Súkromné prevádzky pôsobiace v areáli školy sa riadia aktuálnymi nariadeniami RÚVZ SR.
Riaditeľ školy zabezpečí dôkladné čisteni priestorov ZŠ,MŠ,ŠKD,ZUŠ,CVČ,ŠJ a dezinfekciu
priestorov pred otvorením prevádzky školy kvôli prevencii nákazy COVID-19.
V dňoch 5. a 6. 9.2020 prebehne v ZŠ polymérová dezinfekcia priestorov v súčinnosti so
zriaďovateľom – mestom B.Štiavnica a firmou Gelos.
V spolupráci so zriaďovateľom riaditeľ školy zabezpečí pre všetkých zamestnancov a deti/žiakov
dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné
prostriedky. Zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové
utierky do umyvární vrátane papierových utierok. V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19
v škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.
Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne
iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor, ideálne s rozlohou min 15m2 a
priamym vetraním. Miestnosť môže štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený
žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení

miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva)
a vyvetraná.
Od 2.9.2020 až do 14.9.2020 sú žiaci II.stupňa ZŠ povinní nosiť rúška nielen v spoločných
priestoroch školy, ale aj v triedach.
Žiaci I.stupňa majú túto povinnosť len mimo triedy.
Všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci v tomto období nosia rúška , alebo ochranné štíty
v celom priestore školy.
Pre deti v MŠ rúška nie sú povinné.
Riaditeľ školy zodpovedá za vyplnenie dotazníka svojich zamestnancov o ich zdravotnom stave
pred ich prvým nástupom do zamestnania v novom školskom roku a opätovne pri prerušení
dochádzky zamestnancom , ktoré trvá viac, ako 3 dni – Vyhlásenie, že neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia.
Riaditeľ školy zodpovedá za ranný filter detí a žiakov s meraním teploty a predloženie čestného
prehlásenia rodiča – pri prvom nástupe dieťaťa/žiaka do školy, alebo po každom prerušení
dochádzky -viac ako trojdňového, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie. Taktiež zodpovedá za zabezpečenie rúšok (1+1 náhradné) pre žiaka
zo strany rodiča.
Riaditeľ zodpovedá, že dieťa/žiak, ktorý aj po 3 opakovanom meraní teploty viac ako 37,2 st.C.
nevstúpi do školy a rodič si ho odvedie domov, poprípade dieťa/žiak bude umiestnený do izolačky,
odkiaľ si ho rodič prevezme.
Riaditeľ v žiadnom prípade neposiela dieťa pri podozrení na ochorenie k lekárovi – ale okamžite
informuje rodiča, taktiež nekontaktuje RÚVZ.
Počas prestávky budú žiaci vo svojich triedach, tie musia byť vetrané !
Počas vyučovania sa žiaci v triedach nestriedajú.
Odporúča sa nepoužívať klimatizačné zariadenia, textilné uteráky v toaletách sa nepoužívajú!
Telocvične , posilňovne, bazény sa až do 20.9.2020 nesmú využívať
Riaditeľ školy zabezpečí dôkladnú dezinfekciu všetkých priestorov v ktorých sa deti/žiaci a
zamestnanci pohybujú najmenej 1x denne.
Dezinfekcia všetkých dotykových plôch (napr.kľučky dverí ) sa bude prevádzať minimálne 2 x
denne.
Stravovanie detí/žiakov bude obvyklým spôsobom, ale je nutné dbať, aby sa triedy medzi sebou
nepremiešavali. Príbor, chlieb, pitie vydáva personál v rukaviciach.
Cudzí stravníci nesmú prísť do kontaktu so žiakmi a pedagogickými zamestnancami školy.
V prípade , že nastane u dieťaťa, žiaka, zamestnanca podozrenie z ochorenia COVID-19, ale aj v
prípade nariadenia ÚVZ SR prechádza škola/školské zariadenie do tzv.
Oranžovej fázy:
- škola kontaktuje rodiča, v prípade zamestnanca všeobecného lekára
-domáca izolácia podozrivého z nákazy ako aj jeho úzkych kontaktov -vrátane žiakov ( riaditeľ
zváži dištančné vyučovanie v triede, ktorú žiak navštevoval, v ostatných triedach prebieha riadne
vyučovanie, ale so zvýšenými hygienickými opatreniami)
-škola sa ďalej riadi pokynmi RÚVZ
podozrivý žiak z nákazy bude podrobený RT -PCR testu:
– 1. ak je tento negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby, pričom podozrivého
manažuje RÚVZ Žiar nad Hronom, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané
rodičom
-2. ak je pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do určenia RÚVZ Žiar nad
Hronom
podozrivý pedagogický zamestnanec bude podrobený Rt-PCR testu:
-1. ak je negatívny, informuje riaditeľa a vylúčené osoby -jeho úzke kontakty sa vracajú do školy,
manažuje ho RÚVZ Žiar n.Hronom

-2. ak je pozitívny, ďalej ho manažuje RÚVZ Žiar n.Hronom, oznámi to riaditeľovi a škola
prechádza do červenej fázy Semafora.
Pozn: ak sú pozitívni min.2 nepedagogickí zamestnanci školy , škola prechádza do červenej zóny
semaforu
- učitelia v čase vyučovania udržiavajú odstup od žiakov, v čase prestávok udržiavajú vzájomný
odstup všetci
- riaditeľ zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie a odstupy žiakov pred školou, ako aj v škole
-rodičia nevstupujú do budovy školy s výnimkou 1 osoby (s rúškom)so žiakom 1.ročníka
Červená fáza
Nastáva pri 2 a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými
pracovníkmi alebo 1 pedagogickým pracovníkom, alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR
- preruší sa vyučovanie v triede žiaka s potvrdeným ochorením a z vyučovacieho procesu sa vylúčia
aj osobyich úzkych kontaktov ( napr.súrodenec)
-ďalej sa postupuje podľa manažovania RÚVZ Žiar n.Hronom
-riaditeľ zabezpečí zvýšenú dezinfekciu školy a odstupy všetkých osôb
-ak sa potvrdí ochoreniu pedagóga, vylúčia sa zo školského procesu všetky osoby v jeho úzkom
kontakte a postupuje sa podľa usmernenia RÚVZ Žiar n.Hronom
V prípade, že sa potvrdí nákaza u rodinného príslušníka dieťaťa/žiaka škola čaká na pokyn RÚVZ
Žiar n.Hronom.
Škola v červejej fáze zváži dištančné vyučovanie žiakov 5.-9.ročníka, žiaci I.stupňa budú v triedach
s maximálnym počtom15.
Škola zmení organizáciu vyučovania úpravou rozvrhu, úpravou vnútorného časového členenia
vyučovania, neorganizuje spoločné akcie, školy v prírode, ani lyžiarsky výcvik

