POKYNY
upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov
ZŠ Ondavské Matiašovce, pre školský rok 2020/2021,
vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok
2020/2021

Školská dochádzka je pre všetkých žiakov povinná!
V prípade karantény rodinného príslušníka, dieťa ostáva v domácom prostredí a vzdeláva sa
na diaľku.

Slávnostné zahájenie školského roka 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020 na
školskom dvore (v prípade priaznivého počasia) o 9:00 hodine. Po ukončení si rodičia
prvákov odvedú domov. Ostatní ţiaci končia o 10:30. Riadne vyučovanie sa začína 3.
septembra (ţiaci dostanú učebnice), ŠKD a obed. Do konca roka 2020 majú všetky deti
obedy zdarma.
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe ţiaka do základnej školy zdravotný
dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka v trvaní
viac ako tri dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, ţe ţiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič. Vyhlásenie podpíšu
prítomní rodičia v 1. deň, ostatní ţiaci dostanú tlačivá domov a podpísané prinesú na druhý deň.
Rodičia ţiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi, musia predloţiť doklad - Rozhodnutie o poberaní
dávok v hmotnej núdzi, riaditeľke školy, aby ich deti mohli dostať v mesiaci októbri zdarma učebné
pomôcky.
Zákonný zástupca ţiaka:



Do školy privedie iba zdravého ţiaka. Ak sa ţiak ráno sťaţuje na bolesti hlavy,
nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.



Je zodpovedný za dodrţiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
do ZŠ a odchode ţiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodrţiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).



Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška a papierové vreckovky.



V prípade, ţe je u ţiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom
prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje školu.



Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u ţiaka
nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ.



Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy
VSTUPUJE len rodič prváka na nevyhnutný čas, v období prvých dvoch týţdňov.



V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa,
úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.



Ţiaci prvého stupňa majú odporúčané pouţívať rúška aj v triede, v prvých dvoch týţdňoch
školského roka.

V O. Matiašovciach, 25. 08. 2020
Vypracovala: PaedDr. Tatiana Lorincová, riaditeľka školy

