Pokyny k začiatku školského roka – 2.9.2020
Tieto organizačné pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Benkova 34.
Rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ
SR“) známe ako SEMAFOR OPATRENÍ. ZŠ Benkova 34 sa v týchto dňoch nachádza v tzv.
zelenej fáze, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či
zamestnanca. Napriek tomu, považujeme začiatok školského roka za kritický a dôrazne
žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov, aby si pozorne prečítali nasledujúce pokyny a
a rešpektovali ich v záujme bezpečnosti a zdravia všetkých detí i zamestnancov školy.

Pokyny pre zákonných zástupcov dňa 2.9.2020
1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy(t.j.2.9.2020)
vyplnené tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.1).
V prípade, že žiak nemá uvedený dokument, vstup do budovy školy mu nebude
umožnený.
2. Všetky sprevádzajúce osoby žiakov i žiaci samotní sú pri čakaní pred vstupom do budov
školy povinní dodržiavať odporúčaný odstup.
3. Žiak (+ 1 rodič prváka) vstupuje do budovy školy v rúšku a dezinfikuje si ruky.
4. Pri vchode do budov školy dozorkonajúci pedagóg môže námatkovo vykonať meranie
telesnej teploty ktorejkoľvek osoby vstupujúcej do budovy školy.
5. Zákonní zástupcovia žiakov 2.-9.ročníka ani iné cudzie osoby nesmú vstupovať do
budov školy, môžu odprevadiť svoje dieťa k hlavnému vchodu.

Časový harmonogram príchodov do školy 2.9.2020
PRVÁCI sami do budovy školy nevstupujú. Triedne učiteľky 1. ročníka
prevezmú svojich žiakov pred budovou školy a odprevadia ich do príslušnej
triedy.
PIATACI (triedy: V.A,B,C,D,T,U) sami do budovy školy nevstupujú.
Triedne učiteľky uvedených tried 5. ročníka o 7,45 hod. prevezmú svojich
žiakov pred budovou školy a odprevadia ich do príslušnej triedy.
ŽIACI 2. - 4. ročníka vchádzajú do budovy určeným vchodom a idú priamo
do svojej kmeňovej triedy, kde ich bude čakať príslušná triedna učiteľka /
učiteľ.
ŽIACI 6. - 9. ročníka vchádzajú do budovy určeným vchodom a idú priamo
do svojej kmeňovej triedy, kde ich bude čakať príslušná triedna učiteľka /
učiteľ.

Rozdelenie vchodov:
Čas
Vchod blok A1

Vchod blok A2

Vchod blok B

7,25 – 7,55 Žiaci 6. - 9. ročník Žiaci 3. - 4. ročník Žiaci 2. - 9. ročník (VIN)
8,45 – 9,00 Triedy I.D,E

Triedy I.A

Triedy I.B,C,T,U

Odchod žiakov zo školy
Program slávnostného otvorenia školského roka 2020 /2021
v ročníkoch 2.-9. končí o 8,45 hod.
Triedni učitelia dodržiavajúc odstup odprevadia žiakov k hlavným vchodom.
Prosíme sprevádzajúce osoby mladších žiakov o trpezlivosť. Starší žiaci
odchádzajú priamo domov.
Nie je dovolené zdržiavať sa v areáli bezdôvodne dlhšie ako je nevyhnutné.
Všeobecné povinnosti zákonného zástupcu
Zákonný zástupca:
▪ Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ.
▪ Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu,
má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.
▪ Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do
ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
▪ Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové
vreckovky.
▪ Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni
predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič (príloha č.
2).
▪ V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom
prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy.
▪ V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom
prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
▪ Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka
nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo
školy vylúčený.
▪ Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy
NEVSTUPUJE! Do školy sprevádza svoje dieťa iba 1 rodič a dodržuje opatrenia školy.
Bočné vchody budú uzamknuté s výnimkou vchodu pre žiakov 1. stupňa v bloku A v
ranných hodinách.
▪ V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa,
úrazu) použije komunikačný systém pri vchode, má na tvári rúško a ruky si pri vchode
vydezinfikuje.
▪ Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách
a v priestoroch školy.

