Základná škola Dunajská Lužná

Usmernenie zo dňa 12.10.2020

Čl 1.
Úvod
Riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná vydáva toto usmernenie v zmysle rozhodnutia ministra školstva
z 11.10.2020 platného od 12.10.2020 až do odvolania.

Čl. 2
Rúška
1.Rúška sú od 12.10. 2020 povinné v interiéri /v triede aj v ostatných vnútorných priestoroch/
na 1. aj druhom stupni
2.Výnimka z nosenia rúšok platí pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi
poruchami.
3.Počnúc od štvrtka 15.10. 2020 sú žiaci aj zamestnanci povinní nosiť rúška nielen v interiéri
ale aj exteriéri školy.
Čl. 3
Výchovno-vzdelávací proces
1.Vyučovanie prebieha tradične v priestoroch školy.
Čl. 4
Telesná výchova
2. Telesná výchova neprebieha v telocvični.
3. Žiaci budú mať telesnú výchovu podľa vypracovaného harmonogamu. Pokiaľ to počasie
dovolí môžu cvičiť na multifunkčnom ihrisku alebo v areáli školy, alebo budú chodiť na
vychádzky.
4.Žiaci musia mať cvičebný úbor uložený v triede, aby ho mali vždy k dispozícii.
5.Počas nepriaznivého počasia v zmysle usmernenia ministerstva školstva sa budú venovať
teoretickým poznatkom z oblasti športu a zdravej výživy. Z teoretických poznatkov môžu byť
hodnotení.
Čl. 5
Poobedňajšia a mimoškolská činnosť
1.Popoludní sa nebudú uskutočňovať žiadne akcie ani krúžková činnosť.
2.Nebudú sa organizovať:
výlety a exkurzie,
športové výcviky /plavecký, korčuliarsky, lyžiarsky/
školské športové súťaže
pobyty v škole v prírode

kurzy na ochranu života a zdravia.
dni otvorených dverí.
Čl. 6
Cudzie osoby a škola
1.Vstup cudzím osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným
prehlásením o bezinfekčnosti.
2.Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb,
ktoré majú svoje prevádzky v areáli školy /ZUŠ, ŠJ/.
3. Výnimky:
Vzhľadom na rozľahlosť areálu je pohyb zákonných zástupcov upravený nasledovne:
a/Ráno do areálu školy zákonní zástupcovia vrátane rodičov prvákov nevstupujú. Dieťa prejde
do svojej budovy samo.
b/Popoludní vstupujú do areálu iba rodičia, ktorí si prídu vyzdvihnúť dieťa do školského klubu
detí. Vyzdvihnutie dieťaťa si zorganizujú tak, aby sa v areáli zdržovali čo najkratšie.
d/Potvrdenie o bezinfekčnosti rodičia predkladajú iba pri vstupe do vnútorných priestorov
budov.
e/Rodičia žiakov 2. – 9. ročníka nevstupujú popoludní do areálu, ale čakajú pred bránou školy.
Rodičia prvákov budú deti čakať v blízkosti C bloku avšak nie priamo pri vstupe.
Dunajská Lužná 14.10.2020
Čl. 7
Predkladanie ospravedlnení a potvrdení
o bezinfekčnosti žiaka po návrate do školy
1. Žiak chýba štyri dni (vrátane víkendov a sviatkov) - dochádzka je automaticky
ospravedlnená. Žiak pred nástupom, teda piaty deň, predkladá:
a/ iba potvrdenie o bezinfekčnosti.
2. Žiak chýba z dôvodu akéhokoľvek ochorenia päť pracovných dní (víkendy a sviatky sa
nezapočítavajú) na nasledujúci deň musí predložiť:
a/potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast
b/ potvrdenie o bezinfekčnosti.
Dunajská Lužná 19.10.2020

Čl. 8
Záverečné ustanovenie
1.Toto usmernenie platí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
mimoriadnej situácie.
2.Plné znenie rozhodnutia ministra školstva je na stránke Ministerstva školstva SR v časti
Aktuality.

Dunajská Lužná 12.10.2020
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