Špeciálna základná škola s materskou školou
Dodatok k Vnútornému poriadku školy a jej súčasti v súvislosti s organizáciou výchovy a vzdelávania
počas školského roka 2020/2021 v súvislosti s pandémiou COVID

1. Riadenie a organizácia
- Účasť na výchovno-vzdelávacom procese je povinná ( postupuje sa podľa manuálu a semafóru
MŠVVaŠ SR)
- VVP sa bude realizovať prevažne vo vonkajších priestoroch, obmedzenie stretávaní, miešaní skupín,
VVP prebieha po 15. 9. štandardne, epidemiologické opatrenia podľa manuálu „Manuál opatrení pre
školy a školské zariadenia“ (dostupného na https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-askolske-zariadenia/ )
- Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sa prispôsobí konkrétnej skupine, volia sa tak,
aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia
- Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci zabezpečia podľa svojho zváženia a možností
rozostupy medzi žiakmi
- Školské zariadenie zabezpečí dezinfekčné prostriedky, prostriedky osobnej hygieny a ochranné
- prostriedky.
- Školské zariadenie zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom
a dezinfekciu rúk
- V prípade prejavov ochorenia u žiaka/dieťaťa je povinný pedagogický zamestnanec zabezpečiť jeho
izoláciu, postup podľa „Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia“,
- Pri prvom nástupe dieťaťa zákonný zástupca vypisuje čestné prehlásenie a dotazník, čestné prehlásenie
musí odovzdať aj po chýbaní trvajúcom viac ako 3 dni.
- Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a papierovými utierkami.
- Škola zabezpečí izolačnú miestnosť, dobre vetranú s rozlohou aspoň 15 m2.
- Škola postupuje vždy podľa tzv. semaforu (fázy zelená, oranžová, červená) v zmysle „Manuálu
opatrení pre školy a školské zariadenia“!
2.Personálne zabezpečenie
- Zamestnanci sú povinní vyplniť dotazník a vyhlásenie v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské
zariadenia
- Prevádzku školského zariadenia zabezpečia pedagogickí, odborní zamestnanci a nepedagogickí
zamestnanci.
- Pedagogickí zamestnanci povinne nosia rúško v priestoroch školy, a v triede, po 15. 9. ak sa nezmení
epidemiologická situácia je rúško v triede odporúčané, nepedagogickí zamestnanci rúško nosia v
priestore školy neustále,
- Žiaci nosia rúško v zmysle „Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia“.
- Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické nariadenia/odstupy,
dezinfekcia rúk a pod./
- Pri prejavoch ochorenia COVID-19 u zamestnanca je potrebné informovať riaditeľa školského
zariadenia a opustiť školu.
3. Povinnosti zákonného zástupcu
- Zabezpečiť pre svoje dieťa 2x rúško, nákup papierových utierok prostredníctvom tr. učiteľa,
- Zodpovedá za nosenie rúška, dezinfekciu pri vstupe, dodržiavanie odstupov a nezhromažďovanie sa.
- Predkladá prehlásenie, že jeho dieťa neprejavuje príznaky ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie/pri nástupe do školy a po prerušení dochádzky na viac ako 3 dni.
- V prípade príznakov choroby postupuje v zmysle „Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia“
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Sprevádzajúce osoby sa nesmú pohybovať v priestoroch školského zariadenia
Pokiaľ sa počas dňa prejavia príznaky ochorenia, je povinný bezodkladne žiaka/dieťa vyzdvihnúť zo
školského zariadenia

4. Povinnosti detí
- Žiak/dieťa je povinné nosiť rúško v zmysle „Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia“.
Náhradné rúško bude odložené v šatni
- Žiak/dieťa si pri príchode umyje a dezinfikuje ruky
- Žiak/dieťa je povinné sa riadiť usmerneniami zamestnancov školy
5. Stravovanie
-

Triedy sa počas stravovania sa nemiešajú, využívajú pridelené miesta, dodržiavajú sa odstupy
Stravu a príbor vydávajú zamestnanci školskej jedálne.

I
Tento dodatok k Vnútornému poriadku školy a jej súčasti(ŠZŠ, ŠKD, ŠMŠ) platí od 25. 8. 2020

riaditeľka školy:
PeadDr. Júlia Mankovičová
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