Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Organizácia školy od 2.9.2021 v šk. roku 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,
v prvom rade verím, že ste si počas letných prázdnin všetci oddýchli a načerpali nové sily,
ktoré budeme potrebovať. Verím, že tak, ako sme zvládli predchádzajúci školský rok, tak
zvládneme aj tento nový rok – rok 2021/2022. Pamätajte na to, že „Každá zmena je
nepríjemná na začiatku, chaotická uprostred, no nádherná na konci.“
Dovoľte mi oboznámiť vás s organizáciou ohľadom nástupu žiakov do školy – t. j. 2.9.2021
(štvrtok) vychádzajúc pritom z usmernenia MŠVVaŠ a RÚVZ.

Nástup do školy
-

rodič predkladá pri nástupe do školy ,,Elektronické (edupage) vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ (viď príloha / edupage)
,,V zelených okresoch toto vyhlásenie rodič predkladá dobrovoľne na základe
odporúčania ministerstva a v záujme ochrany zdravia, v ostatných okresoch mu
táto povinnosť vyplýva – t. zn., že rodič, ktorý nepredložil ,,Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný
ho predložiť po prepnutí okresu do oranžovej farby, v opačnom prípade sa žiak
považuje za príznakového a musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti
a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať – z uvedeného dôvodu preto vysoko
odporúčame predložiť spomínané vyhlásenie pri nástupe žiaka do školy
(viď príloha/ na edupage)

-

testovanie žiakov na ochorenie Covid-19 je dobrovoľné (t. zn., že pri nástupe žiaka
do školy sa nevyžaduje test na spomínané ochorenie)

-

TESTOVANIE:
°° dobrovoľné testovanie žiakov na začiatku školského roka PCR kloktacími
testami (prosíme rodičov o vyjadrenie sa k testovaniu v dotazníku na
edupage od 23.8. 2021 do 25.8.2021 do 23:50 hod.)
°° po zistení záujmu vás budeme ďalej informovať - testovanie PCR testami
prebehne od 2.9.2021 do 5.9.2021 v domácom prostredí – na základe dohody
s dodávateľom testov
°° domáce samotestovanie Ag testami v domácom prostredí v priebehu roka (t. zn.,
že každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce
samotestovanie)

–

prosíme

rodičov

o vyjadrenie

sa

k domácemu

samotestovaniu v dotazníku na edupage od 23.8.2021 do 25.8.2021do 23:50
hod.

Opatrenia kvôli prevencii Covid-19
R(úško)O(dstup)R(uky)
Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva žiak (aj
pedagóg) musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.
,,Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole
a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického
spektra, so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím
a ich pedagógovia.“
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou
potvrdenou riaditeľom školy a ,,Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“.

Ďalšie opatrenia a pokyny budeme dopĺňať v priebehu školského roka.

Povinnosti rodiča
-

zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové vreckovky

-

dodržiava pokyny riaditeľa školy a rešpektuje podmienky na školský rok
2021/2022

-

rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení
dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
(vrátane

sviatkov

a víkendov)

,,Písomné

vyhlásenie

o bezpríznakovosti“

(edupage) – v zelených okresoch na základe odporúčania, v ostatných okresoch na
základe povinnosti vyplývajúcej z Covid Automatu
-

rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich
vyučovacích dní – pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu
ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe“ (viď príloha/ edupgae) od
všeobecného

lekára

pre

deti

a dorast

–

v opačnom

prípade

pôjde

o neospravedlnenú absenciu
-

v prípade, že je u žiaka podozrenie na Covid-19 (bol v úzkom kontakte s osobou, je
u neho potvrdené ochorenie) bezodkladne informuje triedneho učiteľa alebo
riaditeľa školy

Odporúčanie pre rodiča
-

predložiť škole ,,Oznámenie o výnimke z karantény“ (viď príloha / edupage) v prípade výskytu pozitívneho prípadu na ochorenie Covid-19 riaditeľ školy tak
môže uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa to týka

-

všetky oznámenia a vyhlásenia nájdete priamo na edupage v sekcii – Žiadosti
a vyhlásenia - môžete ich podávať elektronicky priamo tam

O tom, ako bude samotný deň nástupu vyzerať, vás budeme ešte informovať.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom
Mgr. Lukáš Srnka – riaditeľ školy

