Základná škola Medzany, 082 21 Medzany 182

Pokyny prevádzky a vnútorného režimu školy
do konca školského roku 2019/2020

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
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Vyučovanie pre 1.-4. ročník prebieha v čase od 8,00 do 11,30 podľa upraveného
rozvrhu hodín
Vyučovanie pre 5. ročník prebieha v čase od 8,00 do 12,25 podľa upraveného
rozvrhu hodín
Rozvrh hodín elektronicky rozošlú triedni učitelia svojim žiakom
Žiaci 6.-9. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne
Škola sa otvára pre žiakov o 7,40 – žiaci budú vchádzať do školy takto:
1.a 2. ročník – hlavným vchodom
3.,4,a 5. ročník – žiackym vchodom
v jednej triede je maximálne 20 žiakov
sprevádzajúca osoba sa nemôže pohybovať vo vnútorných priestoroch školy
pri vstupe žiakov do školy bude zabezpečený každodenný ranný zdravotný filter,
ranné meranie teploty a dezinfekcia rúk
pri zistení zvýšenej teploty budeme ihneď informovať rodiča a žiak bude do jeho
príchodu umiestnený v karanténnej miestnosti
žiak vchádza do budovy školy s rúškom na tvári a druhé, náhradné rúško bude mať
hygienicky zabalené vo svojej školskej taške
počas vyučovania žiak nosí rúško len mimo svojej triedy v interných a externých
priestoroch školy
všetci pedagogickí zamestnanci budú pri výchovno-vzdelávacej činnosti nosiť
ochranný štít
nepedagogickí zamestnanci nosia v priestoroch školy rúško
rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú len pri príprave jedla
a likvidácii odpadov
počas dňa nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi triedami
pedagogickí zamestnanci podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy
medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese a snažia sa zabrániť
zhromažďovaniu žiakov počas prestávok na chodbách a toaletách

·
·
·
·
·
·
·

žiak prichádza a odchádza zo školy sám, alebo s osobou búvajúcou v spoločnej
domácnosti
do školskej jedálne budú žiaci vchádzať po skupinách tak, ako sú pridelení k triedam
prevádzka ŠKD bude od 11,30 do 16,00 hod.
autobus pre žiakov zo Šarišských Michalian a Ostrovian pôjde ráno vo zvyčajnom
čase, poobede pôjde len o 12,45 hod.
v čase od 1.6. do 30.6. 2020 krúžková činnosť nebude, škola tiež nebude organizovať
žiadne besiedky, školské výlety a iné spoločné akcie
dezinfekcia toaliet a dotykových plôch sa bude vykonávať minimálne dvakrát denne
a podľa potreby (napr. kľučky dverí)
toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami,
textilné uteráky žiaci nepoužívajú.

Zákonný zástupca
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dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy
pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do
školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že žiak
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
tlačivo vyhlásenia o zdravotnom stave si rodič nájde a vytlačí z webovej stránky
školy, alebo si ho môže vyzdvihnúť na vrátnici ZŠ v čase od 7,00 do 12,00 hod.
zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky
(odporúčame hygienické vreckovky vyťahovacie v krabičke)
v prípade, že u dieťaťa je podozrenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii
informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy
ak bola rodine žiaka nariadená karanténa, za týchto podmienok je dieťa nesmie
navštevovať vyučovací proces
rodič oznámi triednej učiteľke, či dieťa bude odchádzať zo školy samo alebo
v sprievode osoby bývajúcej v spoločnej domácnosti
v prípade, ak dieťa ostáva v ŠKD, rodič nahlási triednej učiteľke aj čas odchodu z ŠKD

V Medzanoch, 25.5.2020

PaedDr. Ivana Palková
riaditeľka školy

