Základná škola Obchodná 5, Sečovce

Pokyny pre rodičov a zákonných zástupcov (ZZ)
pred nástupom žiakov na prezenčné vzdelávanie
platné od 19. apríla 2021

1. Nástup žiakov 19. apríla 2021 do školy:
•
škola sa otvára od 7:00 hod..
•
pri vchode je nutné predložiť prehlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8a) a ukázať
platné potvrdenie rodiča alebo ZZ o negatívnom PCR alebo antigénovom teste, nie staršie
ako 7 dní
•
test rodiča alebo ZZ je možné odoslať triednemu učiteľovi (TU) cez EDUPAGE, v
prípade ak dieťa chodí samostatne do školy stačí kópia testu, ktoré dieťa ukáže pri vchode.
Škola nezbiera a ani neeviduje testy rodičov a ZZ. Po dohovore s TU je možné zvoliť aj inú
formu preukazovania testu pred nástupom dieťaťa do školy.
•
žiaci prejdú kontrolou meranie teploty a absolvujú pri vchode dezinfekciou rúk
•
pred vstupom do budovy školy je nutné dodržiavať odstupy 2 metre ak sa stretne viac
žiakov, rodičov alebo ZZ pred vchodom
•
rodičia a ZZ majú prísny zákaz vstupovať do budovy školy
•
po skončení vyučovania žiaci odchádzajú na obed, respektíve domov
Žiadame rodičov a ZZ, ak dieťa vykazuje známky prechladnutia, bolesti brucha alebo
respiračnej choroby, aby neposielali dieťa do školy. Takéto dieťa budeme musieť poslať
domov ako zdravotné nespôsobilé navštevovať prezenčné vyučovanie.
Výnimky z preukazovania negatívneho testu:
•
rodič alebo ZZ ktorý prekonal COVID-19 v posledných troch mesiacoch – stačí sa
preukázať sms o pozitivite alebo potvrdením od všeobecného lekára o prekonaní ochorenia
•
rodič alebo ZZ ak po druhom očkovaní anticovidovou vakcínou ubehlo viac ako 14 dní
– je nutné predložiť Covid-19 PASS o druhom zaočkovaní
•
v prípade ak jeden z rodičov alebo ZZ má výnimku z testovania (zdravotné ťažkosti,
alergia atď.) je nutné preukázať platný negatívny test alebo jeho náhradu druhého rodiča
alebo ZZ žijúceho v spoločnej domácnosti
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2. Školská jedáleň
Školská jedáleň počas prezenčného vyučovania bude poskytovať obedy pre žiakov.
Odhlasovanie a prihlasovanie na obedy sa robí tak, ako bolo nastavené od začiatku školského
roka 2020/2021. V prípade nutnosti je možné nahlásiť alebo odhlásiť dieťa z obedov
telefonicky.

Hygienické opatrenia školy na zamedzenie šírenia respiračného ochorenia COVID-19.
•
dezinfekcia tried a dotykových plôch (lavice, stoličky, kľučky na dverách) sa bude
vykonávať 3x denne (ráno, po skončení vyučovania a po skončení činnosti ŠKD)
•
každý deň po vyučovaní sa bude vykonávať dezinfekcia tried germicídnymi lampami
•
respirátory budú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy
•
triedy sa nebudú miešať a budú dodržiavané odstupy medzi triedami (obed, presuny
po škole, prestávky)
•
každú prestávku bude zabezpečené vetranie tried
•
v každej triede a na školských toaletách bude dezinfekčné mydlo a papierové utierky
•
vstup do školy bude povolený cudzím osobám len vo výnimočných prípadoch, s
povinnosťou preukázať sa platným testom, respektíve jeho náhradou
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, vedenie školy a zamestnanci školy urobili všetko
preto, aby prezenčné vyučovanie mohlo prebiehať na našej škole v čo najbezpečnejšom
prostredí. Veríme, že opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 budú účinné do takej miery,
že neohrozia zdravie vašich detí, ale ani zdravie učiteľov či zamestnancov školy. Preto vás
žiadame o spoluprácu pri dodržiavaní všetkých prijatých opatrení, tak aby sme eliminovali v
čo najväčšej miere možnosti šírenia nákazy.
Za čo Vám v mene učiteľov a zamestnancov školy ďakujem.
V Sečovciach, 15. apríla 2021
Mgr. Daniel Szilágyi
riaditeľ školy
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