Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II., Bratislava
od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020
Základné informácie
 základná škola je otvorená v čase 7:00 až 16:00
 pred prvým nástupom do školy, ako i po minimálne 3-dňovom prerušení dochádzky do
školy, je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia;
vyhlásenie podáva na predpísanom formulári
 žiak a zákonný zástupca je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa, ktoré upravujú
podmienky prevádzky ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Bratislava

Príchod do školy a odchod zo školy
 žiak prichádza do školy len v sprievode osôb, ktoré žijú so žiakom v spoločnej
domácnosti
 pri ceste do školy a zo školy sa žiaci a ich sprevádzajúce osoby riadia aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ
 žiak prichádza každý deň do školy s dvoma rúškami (jedno rezervné) a papierovými
jednorazovými vreckovkami
 žiaci tried I. A, IV. A budú prichádzať do školy v čase od 7:00 do 8:00 predným vchodom
školy
 žiaci tried II. A, III. A budú prichádzať do školy v čase od 7:00 do 8:00 vchodom cez
školský dvor
 žiaci triedy V. A budú prichádzať do školy v čase od 7:45 do 8:00 vchodom cez školský
dvor
 žiaci triedy V. B budú prichádzať do školy v čase od 7:45 do 8:00 predným vchodom
školy
 pri vchode bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a žiak
si vydezinfikuje ruky
 po príchode do triedy si žiak umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade
s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami

Pohyb žiaka v triede a v škole
 žiak sa zdržiava výhradne vo svojej triede, v ktorej nebude viac ako 20 žiakov
 pokiaľ v triede výrazne klesne počet žiakov, jednotlivé triedy sa nemôžu zlučovať
v priebehu týždňa; zmena skupiny môže nastať až od pondelka nasledujúceho týždňa
 žiak dodržiava denný režim svojej triedy podľa samostatného rozpisu
 žiak cez prestávky vychádza z triedy iba na toaletu, inak sa mimo triedy nezdržuje
 žiak nenavštevuje iné triedy
 žiak vo svojej triede nie je povinný nosiť rúško
 pokiaľ žiak vychádza z triedy alebo sa so svojou triedou presúva na iné miesto, napr.
jedáleň, školský dvor a podobne, je povinný mať rúško
 žiak dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní
 žiak sa na toalete nezdržuje zbytočne dlho, po použití toalety si poumýva ruky mydlom
a poutiera si ich papierovým obrúskom

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
 v triede počas vyučovania je vždy len jeden učiteľ
 učiteľ pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu má odporúčané nosiť rúško alebo
ochranný štít a mimo triedy je povinný mať rúško alebo ochranný štít
 v miestnosti je zabezpečené časté a intenzívne vetranie
 žiaci budú mať 4 vyučovacie hodiny
 žiaci I. stupňa majú možnosť ísť do ŠKD, piataci do ŠKD nejdú
 rozvrh hodín bude podľa osobitného rozpisu, prípadne podľa priebežných úprav
vyučujúceho v danej triede
 vnútorné časové členenie vyučovacieho dňa (prestávky a pod.) bude pre každú triedu
podľa osobitného rozpisu
 písomné a ústne skúšanie do konca školského roka nebude klasifikované známkou;
pokiaľ aj bude realizované, bude slúžiť ako informácia pre učiteľa nakoľko žiaci zvládajú
dané učivo
 telesná výchova nebude realizovaná v telocvični, iba vo vonkajších priestoroch
 ZŠ neorganizuje žiadne spoločné akcie, ako napr. besiedky, školské výlety, školy v
prírode a podobné hromadné podujatia

Školský klub detí
 školský klub detí je otvorený v čase od 7:00 do 7:50 a od 11:40 do 16:00
 ranný ŠKD prebieha priamo v jednotlivých triedach žiakov, v ktorých prebieha
i vyučovací proces

 poobedný ŠKD prebieha v rámci tej istej triedy ako vyučovací proces, jednotlivé
skupiny sa nezlučujú
 žiaci odchádzajú na obed do školskej jedálne tak, aby sa v jedálni nestretávali so žiakmi
iných skupín
 pokiaľ oddelenie ŠKD odchádza na ihrisko, prechádzku alebo do iných priestorov,
organizuje sa to tak, aby sa jednotlivé oddelenia nestretávali

Podozrenie na ochorenie COVID–19
 nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID–19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,
náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť
do priestorov základnej školy
 ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude
umiestnený do samostatnej miestnosti a ihneď budú kontaktovaní zákonní
zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú
 ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho
pracovného dňa, bezodkladne informuje o tom riaditeľa školy a opustí školu
v najkratšom možnom čase s použitím rúška
 o podozrení na nákazu COVID-19 základná škola informuje príslušný RÚVZ a
zriaďovateľa

