EV A NJELI CKÁ

S PO JENÁ

ŠKO LA

Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Evanjelické kolegiálne gymnázium & Evanjelická základná škola s materskou školou

Príkaz riaditeľa školy č. 21/2020

Naše číslo: 328/2020
V Prešove, 18.06.2020

V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/12836:1-A2110 zo 16.06.2020
o možnosti obnovenia vyučovania v základných a stredných školách od 22.06.2020 a na základe Rozhodnutia
zriaďovateľa školy – Východný dištrikt ECAV, Hlavná 137, Prešov č. 535/2020 zo 17.06.2020 a v súlade
s ustanovením § 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 v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020
rozhodol
riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov
s platnosťou od 22.06.2020
o pokračovaní riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy, 1.-5. ročníka Evanjelickej základnej školy,
Školského klubu detí pri ESŚ a Školskej jedálne pri ESŠ;
o neotvorení prezenčnej formy vyučovania v 6.-9. ročníku Evanjelickej základnej školy v Prešove
o neotvorení prezenčnej formy vyučovania vo všetkých ročníkoch
Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove;
o pokračovaní dištančnej formy vyučovania v 6.-9. ročníku Evanjelickej základnej školy v Prešove
o pokračovaní dištančnej formy vyučovania vo všetkých ročníkoch
Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove;
o predčasnom ukončení školského roku 2019/2020 dňom 26.06.2020 v Evanjelickej základnej škole
a v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove;
o pokračovaní riadnej prevádzky Evanjelickej materskej školy do 30.06.2020.
Odôvodnenie:
V priestoroch a areáli školy prebieha realizácia projektu podporeného z Ministerstva školstva VVaŠ SR
a Prešovského samosprávneho kraja „Telocvične2018“. Táto rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej
školy, Námestie legionárov 3, Prešov je vážnou prekážkou pre zabezpečenie prezenčnej formy vzdelávania
v škole. Zároveň zriaďovateľ Výdajnej školskej jedálne, Námestie legionárov 3, Prešov rozhodol o nezačatí
prevádzky tohto školského zariadenia. Z bezpečnostných, personálnych a organizačných dôvodov, nie je možné
zabezpečiť výchovu, vzdelávanie a stravovanie žiakov Evanjelickej základnej školy s materskou školou
v ročníkoch 6.-9., a v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu, Námestie legionárov 3, Prešov org. zložkách
Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov. Z uvedených a ďalších dôvodov (dopravné
obmedzenia a dopravná dostupnosť) je vyučovanie ukončené dňom 26.6.2020.
Pokyny:
Doba prevádzky EMŠ, EZŠ 1-5 a ŠKD:

od 06.30 do 16.15/16.30
posledný výber dieťaťa začne najneskôr o 16.15

EMŠ: Ranný filter
06.30-08.15
Vestibul:
1) Vstup do budovy bude možný iba hlavným vchodom od Námestia legionárov. Zadný vchod bude vyhradený
na vstup zamestnancov a dodávateľov tovarov a služieb.
2) Vstup bez rúška na tvári nebude možný.
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Chodba pri šatniach:
1) Každé dieťa a rodič musí mať jedno rúško na tvári a jedno rezervné (dieťa).
2) Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka do základnej a materskej školy predložiť písomné
vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie - www.esspo.sk. To isté písomné vyhlásenie je rodič povinný predložiť aj po každom prerušení
dochádzky žiaka do základnej i materskej školy, ktoré trvá viac ako tri dni. Zákonný zástupca predkladá pri
prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do
základnej/materskej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
3) V prípade, že u dieťaťa 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 dieťa zo školy vylúčené.

EZŠ/ŠKD:
Ranný filter
06.30-07.45
Vestibul:
1) Vstup do budovy bude možný iba hlavným vchodom od Námestia legionárov. Zadný vchod bude vyhradený
na vstup zamestnancov a dodávateľov tovarov a služieb.
2) Vstup bez rúška na tvári nebude možný.
3) Odprevádzanie žiaka základnej školy do priestorov školy je zakázané – vstúpiť je možné iba do
vestibulu.
4) Každý žiak musí mať jedno rúško na tvári a jedno rezervné.
5) Zákonný zástupca odovzdá vo vestibule službukonajúcemu pedagógovi Vyhlásenie zákonného zástupcu
(na www.esspo.sk). V prípade, že ho nemá, nemôže sa žiak zúčastniť vzdelávacieho procesu.
6) Pred vstupom do základnej školy sa žiak zaeviduje pomocou elektronického čípu. Pri odchode sa odhlási
tiež prostredníctvom elektronického čípu.
EZŠ: Podmienky vyučovania, resp. výchovno-vzdelávacieho procesu:
➢ Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
➢ Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
➢ Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
➢ 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 skupiny v interných a
externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
➢ Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný
zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný
štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
➢ V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
➢ Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
➢ Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budeme organizovať
tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
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➢ Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii
atď.
➢ Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre
bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sa nebudú používať.
➢ Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 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).
➢ Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu
(napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)
Odpočinok detí v EMŠ:
➢ EMŠ bude fungovať v celodennom profile vo vymedzenom čase vrátane odpočinku detí na lôžku.
➢ Učiteľky zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, minimálne však 1 meter medzi lôžkami.
➢ Pred odpočinkom a po odpočinku budú miestnosti mš dostatočne vyvetrané.
➢ Počas odpočinku prebehne dezinfekcia použitých hračiek a herní.
➢ Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1x do týždňa bežným spôsobom.
Stravovanie v ŠJ:
➢ Stravovanie v ŠJ bude prebiehať v súlade s platným Prevádzkovým poriadkom a na základe jeho dodatku,
ktorý bude reflektovať aktuálnu epidemiologickú situáciu a odporúčania Hlavného hygienika SR.
➢ Strava v škole bude poskytovaná iba stravníkom prihláseným na dochádzku do školy. Vydávanie stravy iným
stravníkom nebude možné.
➢ Deti EMŠ sa budú stravovať vo svojej jedálni za sprísnených hygienických opatrení.
➢ Žiaci EZŠ 1-4 sa budú stravovať vo svojej jedálni za sprísnených hygienických opatrení za prítomnosti
a dozoru vyučujúcich a vychovávateliek. Rozpis stravovania bude súčasťou rozvrhu hodín platného od
15.06.2020.
➢ Žiaci 5. ročníkov sa budú stravovať vo svojej triede. Obedy im prinesie poverená pomocná sila zo ŠJ
v jednorázovom obale. Žiaci si prinesú vlastné príbory, ktoré vždy po vyučovaní zoberú domov na umytie.
Vyučujúci dohliadne za poriadok v triede.
➢ Diétne stravovanie bude prebiehať klasickým spôsobom.
➢ Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani
príbory.
➢ Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.
Vyučovací proces v EZŠ a ŠKD:
Vyučovanie v 6.-9. ročníka EZŠ bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou podľa doposiaľ platných pravidiel.
Program dňa v EMŠ:
06.30-08.15
ranný filter
08.15-12.00
aktivity v rámci ŠkVP
12.00-12.30
prvá možnosť výberu detí
15.15-16.15
druhá možnosť výberu detí - posledný vstup o 16.15 s opustením budovy do 16.30.
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Program dňa v EZŠ a ŠKD:
06.30-07.45
ranný filter
od 08.00
vyučovanie podľa rozvrhu hodín
12.30-13.30
prvá možnosť výberu žiakov – zákonný zástupca nevstupuje do školy, ostáva vo vestibule a
zvoní do príslušného oddelenia ŠKD
15.30-16.15
druhá možnosť výberu žiakov – zákonný zástupca nevstupuje do školy, ostáva vo vestibule a
zvoní do príslušného oddelenia ŠKD
- posledný vstup o 16.15 s opustením budovy do 16.30.
Žiaka nebude možné vyzdvihnúť v inom čase ani počas akejkoľvek aktivity ŠKD (napr. počas vychádzky).

PhDr. Marián Damankoš, PhD.
riaditeľ školy
Na vedomie:
1. Zamestnanci ESŠ.
2. Zákonní zástupcovia žiakov.
3. Biskupský úrad VD ECAV – školský úrad.
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