Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (špeciálna škola) prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie.
Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Špeciálne školy a triedy pri zdravotníckych zariadeniach sa riadia pokynmi a
odporúčaniami zdravotníckych zariadení.
Pri príprave školského roka 2020/2021 špeciálna škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov od 5. ročníka,
pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov prípravného až 4. ročníka
sú rúška odporúčané. Povinnosť a odporúčanie rúšok sa nevzťahuje na žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
a na žiakov s písomným lekárskym vyjadrením o nevhodnosti používať rúško zo zdravotných dôvodov.
Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy (okrem vyššie uvedených výnimiek).
Základná školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vyčlenia na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú
izoláciu.
Zásadné pravidlá:
Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!!
Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
V čase do 15. 9. 2020 nespájať vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.
Podľa možností neorganizovať činnosť v ŠKD v zberných skupinách.
Poznámky:
Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") plnia povinnú školskú dochádzku osobnou účasťou na vyučovaní, ak
ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.
Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilovňa a pod.) sa do 20. 9. 2020 nevyužívajú (platí aj pre ZUŠ, CVČ a
Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.

Zelená fáza

Žiaci

Pri vstupe

Rúška

Odstupy

Ranný filter
(meranie
V interiéri mimo triedy.
teploty odporúčané).

Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci

Odporúčanie nosiť
rúško (štít) počas vych.vzdel. procesu..

Rodičia

Špeciálna základná
škola/Zriaďovateľ

Podľa opatrenia ÚVZ
SR.
Nevstupujú do budovy (okrem
prípravného a prvého ročníka) s
rúškom

Mimo vyučovacieho
procesu

Stravovanie

Bezprostredná izolácia a
odchod do domácého
prostredia.
Počas vyučovania učitelia
udržiavajú odstup od
žiakov a počas prestávok
všetci udržiavajú
vzájomný odstup.

Odchod do domáceho
prostredia, tel. kontakt s
lekárom v prípade potreby.

ROR

Nepedagogickí
zamestnanci

Školská
dochádzka

Pri príznakoch COVID 19

Udržiavajú odstup.

Odchod do domáceho
prostredia, tel. kontakt s
lekárom v prípade potreby

Pred budovou udržiavajú
odstup.

Okamžité vyzdvihnutie žiaka,
tel. kontakt s lekárom v
prípade potreby.

Zabezpečí dezinfekciu, odstupy pred budovou školy

Podľa možností
stravovanie po
Zásady ako v špeciálnej
Prebieha riadne
triedach,
škole, prispôsobené na
vyučovanie so
nepremiešavanie tried
svoje podmienky. Zvážiť
zvýšenými
v jedálni.
hromadné vyučovanie,
hygienickými
Nepremiešavanie so
dodržiavať odstupy aj
opatreniami.
stravníkmi (z
medzi žiakmi.
prostredia mimo
školy).

Škola čaká na pokyny RÚVZ.

Oranžová fáza podozrenie na
ochorenie osôb

Pri vstupe

Rúška

Odstupy

Pri podozrení na ochorenie žiak/ pracovník

Školská
dochádzka

Mimo vyučovacieho
procesu

Stravovanie

Opatrenia zelenej fázy + opatrenia nad rámec
Žiaci

Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci
Nepedagogickí
zamestnanci

Rodičia
Základná škola pre
žiakov so zdravotným
znevýhodnením/Zriaď
ovateľ

V interiéri mimo triedy. Počas vyučovania učitelia
udržiavajú odstup od
žiakov a počas prestávok
Odporúčanie nosiť
všetci udržiavajú
rúško (štít) počas vych.vzájomný odstup.
vzdel. procesu.

Prerušená pre
žiaka s
podozrením na
ochorenie a
Zásady ako v škole,
Podľa možností
ROR
Domáca izolácia úzkych
jeho úzke
prispôsobené na svoje
stravovanie po
kontaktov do doby určenej
kontakty
podmienky. Uzatvoriť
triedach,
RÚVZ alebo všeobecným
(možnosť zvážiť
oddelenie (krúžok,
nepremiešavanie tried
lekárom. Návrat do zelenej fázy
dištančné
triedu), v ktorom boli
Podľa opatrenia ÚVZ
v jedálni.
Udržiavajú odstup.
po usmernení RÚVZ alebo
vzdelávanie). V žiaci v úzkom kontakte so
SR.
Nepremiešavanie so
všeob. lekára. Prechod do
ostatných
žiakom resp. PZ, OZ školy,
stravníkmi (z
červenej fázy len základe
triedach
školského zariadenia s
Nevstupujú do budovy. So žikaom
prostredia mimo
Pred budovou udržiavajú
usmernenia RÚVZ.
prebieha riadne podozrením na ochorenie
prípravného a prvého ročníka max.
školy)
odstup.
vyučovanie so
COVID - 19.
jedna osoba s rúškom
zvýšenými
hygienickými
Zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie, odstupy pred
opatreniami
budovou školy a pod.

Červená fáza ochorenie osôb

Pri vstupe

Rúška

Odstupy

Pri ochorení 2 žiakov a/alebo
1 PZ a/alebo 2 NZ

Školská
dochádzka

Mimo vyučovacieho
procesu

Stravovanie

Opatrenia oranžovej fázy + opatrenia nad rámec
Žiaci

Pedagogickí
zamestnanci, odborní
zamestnanci
Nepedagogickí
zamestnanci

Rodičia

Počas vyučovania učitelia
Povinný
udržiavajú odstup od
Povinne v interiéri.
ranný filter s
žiakov a počas prestávok
povinným
všetci udržiavajú
Prezenčné
meraním
vzájomný odstup.
Povinne rúško (štít) v
vyučovanie
teploty (bez
interiéri.
Stravovanie po
prípravného až
zaznamenáv
skupinách,
5. roč. v
ania).
Domáca izolácia osôb v úzkom
nepremiešavanie
Udržiavajú odstup.
skupinách do 15 Zrušiť hromadné aktivity.
Podľa opatrenia ÚVZ
kontakte do usmernenia RÚVZ.
skupín v jedálni.
žiakov, od 6.
Individuálne vyučovanie
SR.
V triedach s potvrdením
Nepremiešavanie so
ročníka realizovať v súlade s ROR.
ochorenia prerušiť vyučovanie.
stravníkmi (z
dištančné
prostredia mimo
Pred budovou
Nevstupujú do budovy.
vzdelávania
školy).
minimalizovať
podľa možností
zhromažďovanie osôb.
špeciálnej školy.

Základná škola pre
Zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie, odstupy pred
žiakov so
budovou školy a pod. Zriaďovateľ obmedzí využívanie
zdravotmným
vnútorných priestorov školy tretími osobami (kurzy, prenájmy) znevýhodnením/Zriaď
okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti.
ovateľ

