SPOJENÁ ŠKOLA, OPATOVSKÁ CESTA 101, 040 01 KOŠICE
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v OA, TAP a PŠ
pre žiakov s telesným a viacnásobným postihnutím

V súvislosti s Usmernením Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR zo dňa
18.08.2020 riaditeľka Spojenej školy, Opatovská cesta 101 v Košiciach vydáva organizačný
pokyn na výchovu a vzdelávanie žiakov OA, TAP a PŠ s telesným postihnutím, ktoré sú platné
od 01.09.2020.
Ochrana zamestnancov:
 Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci nastupujú na pracovisko 24.08.2020, kde im
bude zabezpečený ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovým
teplomerom, povereným zamestnancom školy
 Vyplnia zdravotný dotazník, ktorý vydal regionálny úrad verejného zdravotníctva SR
(príloha č.1). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako
tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1a)
 Každý zamestnanec musí mať pri vstupe do školy rúško
 Pri vstupe do budovy bude umiestnený dezinfekčný prípravok, ktorý použije každý
zamestnanec pred vstupom do priestorov školy
 Riaditeľka školy poučí všetkých pedagogických zamestnancov, ako majú postupovať pri
výchove a vzdelávaní detí a žiakov Spojenej školy v aktuálnej situácii
 Učitelia následne poučia rodičov a žiakov, ktorí do školy vstupujú.
Zákonný zástupca:
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do
školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk
v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade
potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej
základnej školy na školský rok 2020/2021.
 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 3) alebo po
každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné
vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou
zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným
regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
 Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v nezmenenej forme
 Prebiehať bude riadne praktické vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu
podľa platných opatrení ÚVZ
Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID 19
 Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov
prvých ročníkov praktickej školy.
 Škola zabezpečí minimálne zhromažďovanie sa osôb pred základnou školou.
 Škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným
prostriedkom umiestneným pred vstupom do budovy.
 Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko
– epidemiologickými nariadeniami.
 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v
interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené
inak z nariadenia ÚVZ SR.
 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR.
 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny
pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovnovzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s
aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 Aktivity so žiakmi budú organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či
už v areáli školy, alebo mimo neho.
 Prestávky medzi hodinami v danej triede budú pri priamom vetraní s cieľom eliminovať
prechádzanie sa po chodbách, alebo v exteriéri.
 Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a
kýchaní.
 Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania
a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a
predmetov.
 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a
odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej
raz denne.
 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť
veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky
dverí).

Výdaj stravy
 Výdaj stravy bude zabezpečený v školskej jedálni, štandardným spôsobom
 Obed budú mať poskytnutý v čase od 12.15 hod. do 14.00 hod. Žiaci budú obedovať pri
stoloch s odstupmi za doprovodu asistentov učiteľa školy
 Žiaci si sami jedlo a pitie nebudú dokladať, ale obslúži ich personál kuchyne a školy
 Pri výdaji stravy budú vo zvýšenej miere zabezpečené hygienické pravidlá
V prípade potvrdenia príznakov ochorenia:


Škola bude postupovať podľa usmernenia príslušného RÚVZ.

V Košiciach 20.08.2020

PaedDr. Mária Čabalová,
riaditeľka školy

