Základná škola, Školská č.299/11, Skýcov
Školská č.299/11, 951 85 Skýcov
Aktualizácia pokynov riaditeľky školy s platnosťou od 12.10.2020
Základná škola na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje
takto:
1.

Záujmové vzdelávanie formou krúžkov nebude škola realizovať počas mimoriadnej situácie.

2.

V školskom roku 2020/2021 sa nebudú uskutočňovať žiadne výlety, exkurzie, športové výcviky a školské
športové súťaže, pobyty v škole, v prírode, aktivity školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia,
kurzy pohybových aktivít v prírode.

3.

Povinnosť nosiť rúško vo všetkých priestoroch školy a na vyučovaní je pre žiakov I. a II. stupňa povinná,
vrátane pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

4.

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka je zákonný zástupca povinný predložiť pri návrate žiaka do školy
v prípade:



podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo
všeobecným lekárom) alebo
ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným
lekárom)

"Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným
lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
5.

U žiakov druhého stupňa, v prípade online vyučovania, u ktorých nie je možné z dôvodov hodných zreteľa
dané vzdelávanie, musí riaditeľ školy povoliť prezenčné vzdelávanie za rovnakých podmienok ako u
žiakov prvého stupňa. Pod dôvodom hodným zreteľa sa rozumejú všetky prípady, kedy žiak nie je
schopný či už vzhľadom na sociálne prostredie, technické možnosti, zdravotné znevýhodnenie a pod.
vzdelávať sa doma.

6.

V prípade nedostatočných priestorových kapacít v budove školy môže riaditeľ školy požiadať
zriaďovateľa o pridelenie dočasných priestorov na výučbu, ktoré musia byť vyčlenené výlučne na
realizáciu prezenčného vzdelávania žiakov základnej školy a spĺňať všetky vyššie zadefinované
podmienky. Ak na realizáciu prezenčného vzdelávania škola nemá dostatočné personálne kapacity, je
možné využiť náhradné personálne zabezpečenie a prijať zamestnanca na dohodou o vykonaní práce
alebo dohodu o pracovnej činnosti. Finančné zdroje na takéhoto zamestnanca môžu byť poskytnuté
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom tzv. dohodovacieho konania.

7.

Ak napriek tomu priestorové a personálne možnosti školy nedovoľujú prezenčný spôsob výučby týmto
spôsobom všetkým dotknutým žiakom druhého stupňa, škola zabezpečí striedanie učebných skupín v
rámci dní v týždni tak, aby každá skupina mala prezenčnú výučbu minimálne raz týždenne v rozsahu 3
hodiny. Tento spôsob výučby týmto žiakom môže riaditeľ povoliť za rovnakých podmienok aj v prípade,
že všetci žiaci školy (aj prvý aj druhý stupeň) sú vzdelávaní distančnou formou.
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