Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
od 1. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020

Obec Chlebnice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša
rozhodla od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre deti materskej školy a základnú školu
pre ţiakov 1. aţ 5. ročníka základnej školy. Školský klub v prevádzke nebude z dôvodu
nízkeho počtu ţiakov v jednotlivých skupinách a nesúhlasu rodičov presunúť ţiakov
z rôznych ročníkov počas vyučovania do jednej skupiny. Vytvorené skupiny sa počas činnosti
v škole nesmú meniť a nemôţe dochádzať k migrácii ţiakov medzi jednotlivými skupinami.
Ročníky 6. – 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní v redukovanom a obmedzenom
reţime, to isté platí aj pre ţiakov 1. – 5. ročníka, ktorí sa na aktívnom vyučovaní v škole
nezúčastňujú.
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša stanovuje nasledovné
podmienky a reţim pre prevádzku základnej školy do konca školského roka 2019/2020:
1) Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy alebo po
kaţdom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, ţe dieťa
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo
Vyhlásenie - Príloha 2 je na webovej stránke www.zschlebnice.sk v časti Dokumenty na
stiahnutie. Bez tohto Vyhlásenia sa ţiak nebude môcť zúčastniť na vyučovaní. V takomto
prípade bude zákonný zástupca s touto skutočnosťou oboznámený a je povinný ţiaka
bezodkladne vyzdvihnúť.
2) Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa kaţdý deň dve rúška a papierové jednorazové
vreckovky.
3) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná vyráţka, hnačky, náhla strata
chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov
školy.
4) Ak ţiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z moţných príznakov COVID-19, bude
nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a zákonný zástupca ho bude musieť
bezodkladne vyzdvihnúť. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný
RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
5) V prípade, ţe u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonní
zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné 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.

6) Zákonný zástupca bude akceptovať kaţdodenný zdravotný „ranný filter“ – kaţdý deň pri
príchode do školy bude ţiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky. V prípade
podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) sa ţiak nebude môcť zúčastniť na
vyučovaní. V takomto prípade bude zákonný zástupca s touto skutočnosťou oboznámený a je
povinný ţiaka bezodkladne vyzdvihnúť.
7) Je vhodné, aby s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19, ţiaci do
školy prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré ţijú so ţiakom v spoločnej domácnosti.
8) Sprevádzajúca osoba odovzdáva ţiaka výhradne zamestnancovi, ktorý urobí ranný filter.
9) Zákonní zástupcovia, sprevádzajúce osoby a cudzie osoby majú vstup do školy
zakázaný. V nevyhnutných prípadoch, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia
dieťaťa, dodrţiavajú od ostatných osôb odstup 2 m, vydezinfikujú si ruky a v priestoroch
základnej školy sa pohybujú vţdy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami. Celkový čas zdrţiavania sa osôb sprevádzajúcich ţiakov do
základnej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch základnej školy je maximálne 10
minút.
10) Všetci ţiaci 1. – 5. ročníka základnej školy sa budú vyučovať v hlavnej budove základnej
školy. Ţiaci budú rozdelení do skupín v počte najviac po 20 ţiakov.
11) Škola sa otvára pre ţiakov len od 7.15 hod., dovtedy bude uzamknutá, ţiaci vstúpia do
školy len na pokyn dozoru. O 8.00 hod. sa škola uzamyká!
12) Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase
od 7.15 do 8.00 hod.

Príchod do školy
I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.

7.15 - 7.30
7.30 - 7.45
7.45 - 8.00

Vchod do budovy
hlavný vchod
vchod pri TV
hlavný vchod
vchod pri TV
hlavný vchod
vchod pri TV

13) Samotné vyučovanie pre jednotlivé skupiny ţiakov bude organizované denne vo
vyučovacích blokoch v nasledovnom čase a rozvrhu:

Vyučovací blok
I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.

7.30 - 11.00
7.45 - 11.30
8.00 - 12.00

I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

SJL, MAT

SJL, PVO

SJL, ANJ

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, PVO

SJL, ANJ

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, PVO

SJL, ANJ

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, MAT

SJL, PDA

SJL, VLA

ANJ, MAT

SJL, MAT

SJL

ANJ

MAT

SJL, VLA

MAT, PDA

SJL

ANJ

MAT

DEJ, GEO, REV

MAT, BIO

14) Ţiaci, ktorí nie sú prihlásení na stravovanie, budú zo školy odchádzať domov po skončení
vyučovacieho bloku a ţiaci prihlásení na stravovanie budú zo školy odchádzať po
odstravovaní sa v školskej jedálni. Stravovanie ţiakov pre jednotlivé triedy bude prebiehať
podľa časového harmonogramu:
Obed
I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.

11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30

Školská jedáleň
Ţiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie (obed) v školskej jedálni
v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR. Stravovať sa môţu len ţiaci, ktorí sú
prihlásení aj do školy a budú prítomní na vyučovaní.
Všetky podmienky pre odobratie obeda v závislosti od prítomnosti ţiaka v škole –
odhlasovanie pri neprítomnosti sú platné.
Rodičia ţiakov 1. – 5. ročníka, ktorí prihlásili svoje deti na obed prostredníctvom ankety,
sú na obed uţ prihlásené. Ostatné deti môţete prihlásiť prostredníctvom Edupage alebo SMS
správou: 0917273326 alebo e-mailom: jedalen.chlebnice134@gmail.com.

Ţiak je povinný
 kaţdý deň si priniesť do školy aspoň dve rúška a balíček papierových hygienických
vreckoviek,
 dodrţiavať všetky hygienické opatrenia,
 okamţite informovať svojho učiteľa o zhoršenom zdravotnom stave,
 prezuť sa a chodiť v prezuvkách,
 čo najmenej sa kontaktovať so ţiakmi iných skupín,
 po vyučovaní alebo po obede odísť priamo domov,
 obedovať so svojou skupinou, nemôţe ísť na obed sám.

Ţiaci budú nosiť rúška len v spoločných priestoroch, v školskej jedálni (okrem
stravovania), na spoločných chodbách a aj na toaletách. V triede, v rámci svojej skupiny,
ţiaci rúška nosiť nemusia.

Váţení rodičia, svojím dobrovoľným rozhodnutím umiestniť dieťa v základnej škole
vyjadrujete súhlas s obmedzenými podmienkami prevádzky základnej školy v čase od
01.06.2020 do 30.06.2020. Dúfame, ţe opatrenia sa budú postupne uvoľňovať a budeme
môcť zjemniť prijaté prísne opatrenia. Ďakujeme za Vaše pochopenie, ústretovosť
a trpezlivosť.
Tešíme sa, ţe škola opäť oţije a dúfam, ţe sa čoskoro všetci vrátime do školy v plnom zdraví.

V Chlebniciach, 27. mája 2020

Mgr. Monika Oklapková
riaditeľka školy

