Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu
Základnej školy Dudova 2, Bratislava a školského klubu detí pri ZŠ
a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 03.09.2020.
Škola bude mať prevádzku od 7:00 – 17:00 hod.
Vyučovanie:
8:00 – 13:25 hod./podľa rozvrhu a pokynov triedneho učiteľa
Školský klub detí - prevádzka:
7:00 – 7:45 hod. – 11:35– 17:00 hod.
Škola sa bude riadiť odporúčaniami podľa jednotlivých fáz – zelená, oranžová a červená fáza:
Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či
zamestnanca.
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na
ochorenie.
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov
alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.
Viac na: https://www.minedu.sk/data/att/17074.pdf
Do školy vstupujú len žiaci bez rodičov, okrem rodičov 1. ročníka, vstup rodičov len
s rúškom - najdlhšie však do 09.09.2020!
Pri vstupe do školy – ranný filter – dezinfekcia rúk žiakov, meranie teploty bude
prebiehať počas prvej vyučovacej hodiny
 Dôležité: Prvý deň (2.9.2020) pri nástupe do školy zákonný zástupca alebo dieťa
odovzdá vyplnené - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa
pred začiatkom nového šk. roku 2020/21
 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (toto vyhlásenie predkladá rodič po
každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni)
Organizácia vstupov do školy, všetci žiaci vstupujú s rúškom na tvári, v prípade, že rúško
mať nebudú, môžu si ho zakúpiť na vrátnici školy, cena 0,30 €:
Hlavný vchod:
1.A, 1.B, 1.C, 1.D
2.C, 3.C, 4.C
Bočný vchod:
2.A, 2.B
3.A, 3.B
4.A, 4.B
6.B
9.B

Bočný vchod pri altánku:
5.A, 5.B
6.A, 6.C
7.A, 7.B
8.A, 8.B
9.A

Žiaci použijú čip a prezúvajú sa v šatniach.

 Potreby, ktoré si deti prinesú – vrecko s prezuvkami, jedno rúško na tvári, jedno
náhradné rúško v taške, papierové jednorazové vreckovky, školské pomôcky (v prvý
deň písacie potreby, farbičky, slovník, nápoj, desiata. Na ďalšie dni si prinesú veci podľa
pokynov vyučujúceho a rozvrhu hodín
 Meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom bude prebiehať priamo v triedach
po začatí vyučovania.
 Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi
hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú
utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
 Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.
Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, žiaci 1. stupňa si
môžu rúško počas vyučovania v triede zložiť, žiaci 2. stupňa majú rúško neustále na
tvári, okrem pitia, jedenia v triede a jedenia v školskej jedálni
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR.
 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo
špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít
 Žiaci, ktorí sa nebudú stravovať v ŠJ, musia po skončení vyučovania odísť domov.
Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, ale nenavštevujú ŠKD, môžu ísť po vyučovaní
na obed podľa pokynov vyučujúceho.
Zákonný zástupca
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka
do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení
ÚVZ SR).
 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v
prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej
školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa(žiak)
zo školy vylúčené.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 majú smerovať ku implementácii
odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe

ROR - Rúško, Odstup, Ruky
preto žiadame všetkých, aby pred budovou dodržiavali odstupy.

Stravovanie


Podľa podmienok školy sa budeme snažiť zabezpečiť stravovanie žiakov tak, aby sa
triedy nepremiešavali
Obmedzíme stravovanie len na žiakov, zamestnancov školy bez stravovania cudzích
stravníkov
Pri príprave jedál a pri vydávaní budeme dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné
hygienické pravidlá
Žiaci, ktorí prichádzajú do školskej jedálne sami, bez sprievodu vychovávateliek sa
riadia pokynmi dozor konajúceho pedagóga
Všetci stravníci vstupujú do šk. jedálne s rúškom na tvári, len počas priamej konzumácie
jedla si rúško môžu zložiť






Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Dudova 2, Bratislava. Popisujú
organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia
COVID – 19 - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19
u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.
Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako
„ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii.
.

Pokyny vypracovala Mgr. Hana Závodná, riaditeľka školy
V Bratislave 27.09.2020

Viac na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane2682020/

