Vážení rodičia, posielam Vám informácie ohľadom začiatku šk. roka 2020/21.
V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre
žiakov povinná.
V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa,
rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických
zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.
Prosíme Vás, aby ste sa pri prípadnom návrate zo zahraničia riadili pokynmi ministerstva
zahraničia o návšteve rizikových krajín:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach
Pri organizácii prevádzky a vnútorného režimu školy na školský rok 2020/2021 sa budeme
riadiť pokynmi a odporúčaniami Ministerstva školstva v troch úrovniach – zelenej, oranžovej
a červenej. 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 alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.
Režim prevádzky školy v jednotlivých fázach nájdete v prílohách.
Škola u Filipa začína 2.9.2020 v zelenej fáze.
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR.
Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo
všeobecný lekár.
Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov
jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. spolužiaci v triede).
Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo
výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. napríklad
kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť).
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi,
nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade
nariadenia ÚVZ SR.

Rodič:
- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v
prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
-

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 4)
alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni
predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).

-

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.

Konkrétne podmienky prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí
na školský rok 2020/2021:
1. Začiatok vyučovania dňa 2.9.2020, bude prebiehať od 8.30 hod do 12.00 hod. na
prvom a druhom stupni školy. Otvorenie šk. roka bude prebiehať v kmeňových
triedach.
2. V dňoch od 3.9.2020 bude vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu.
3. Školský klub detí (ŠKD) na prvom stupni bude prebiehať od 7.30 hod do 8:00 hod a od
14:00 do 17.00 hod. v kmeňových triedach, vzhľadom k tomu, že sa triedy nemôžu
medzi sebou miešať.
4. V dňoch od 2.9 – do 20.9.2020 z hygienických a organizačných dôvodov nebude
otvorený ŠKD pre deti 5. ročníka. Po termíne a v prípade zmeny podmienok budú
rodičia informovaní.
5. Krúžková činnosť sa v dňoch od 2.9 – do 20.9.2020 z hygienických a organizačných
dôvodov nebude realizovať. Ak sa podmienky zmenia, rodičia budú informovaní
mailom.
6. Žiaci prvého ročníka prichádzajú do triedy dňa 2.9.2020 v doprovode jedného
zákonného zástupcu, ktorý má rúško.
7. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 2.9 do 20.9.2030 len v kmeňových
triedach, žiaci nebudú delení na skupiny. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na
šport sa do 20.9.2020 nemôžu využívať. Výchovno – vzdelávací proces v rámci hodín
telesnej výchovy bude zabezpečený v exteriéri školy.
8. Žiaci sa budú stravovať v šk. jedálni na základe časového rozvrhu: 1.-2.ročník: 11.30
hod. - 12.00 hod., 5.-9. ročník: 12.00 hod. - 12.35 hod., 3.-4. ročník. – 12.35 hod. 13.00 hod.
9. Jesenná škola v prírode na I. stupni sa z hygienických a organizačných dôvodov
nebude realizovať.
10. Plenárne rodičovské stretnutie sa bude realizovať formou zaslania informácií
zákonným zástupcom žiakov školy.

11. Triedne stretnutia zákonných zástupcov sa budú realizovať prostredníctvom online
konferencií. Linky na prihlásenie zašlú triedne tímy rodičom mailom.
Termíny:
02.09.2020
16:30 - Vlk, Ostrov, Hviezdy, 17:30 – Vesmír
03.09.2020
2.9. - Dobrodružstvo – 16.30 hod,. Enti – 17.00 hod, LA – 16.00
12. Prezenčné triedne stretnutie zákonných zástupcov piateho ročníka – Vlny sa bude
konať dňa 2. 9.2020 o 17.00 hod v aule školy, s dodržaním hygienickým opatrením,
prosíme zákonných zástupcov o rúška.
13. Prezenčné triedne stretnutie zákonných zástupcov prvého ročníka - Plavba sa bude
konať dňa 3. 9.2020 o 17.00 hod v aule školy, s dodržaním hygienickým opatrením,
prosíme zákonných zástupcov o rúška.

