OZNAMY A POKYNY
PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV
K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča
Základná škola pre žiakov s autizmom, Mičurova 364/1, Bytča
Praktická škola, Mičurova 367/3, Bytča
-

-

otvorenie školského roka 2020/2021 bude 02.09.2020 od 8,00 - 9,00 hod. v jednotlivých
triedach (Do priestorov školy môže vstupovať so žiakom iba jeden zákonný zástupca
novoprijatých žiakov, žiakov s autizmom a žiakov C variantu.)
zákonný zástupca žiaka je povinný priniesť 02.09.2020 do školy vypísané a podpísané tieto
vyhlásenia, ktoré sú dostupné na :
https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva-aktualizovane2682020/
1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pred nástupom do školy
(príloha č. 4)
2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 5)
V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť vytlačiť si tlačivá doma, vypíše a podpíše ich
pri vstupe do školy u povereného pedagogického zamestnanca.

-

Žiakov bude pri bráne školy od rodičov preberať pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečí
umiestnenie žiaka do jeho triedy (okrem novoprijatých žiakov, žiakov s autizmom a žiakov C
variantu, ktorých do tried môže sprevádzať jeden zákonný zástupca a v budove školy sa môže
zdržať iba nevyhnutný čas podľa pokynov triedneho učiteľa). Každý dospelý vstupujúci do
priestorov školy musí použiť dezinfekciu rúk a mať rúško.

-

Žiaci si so sebou prinesú: prezuvky, písacie potreby, školské tašky, žiaci 4.-10. ročníka aj
rúško (okrem autistov a žiakov C variantu). Každý žiak bude mať pridelenú uzamykateľnú
skrinku na odkladanie obuvi a odevov.
Žiaci dostanú učebnice, žiacku knižku s rozvrhom hodín, pokyny a oznamy pre rodičov.

-

-

-

-

Rúško musia mať v triede povinne žiaci 4. - 10. ročníka, výnimku majú iba žiaci
s obmedzeniami (autisti , žiaci s ďalšími zdravotnými obmedzeniami a žiaci C variantu).
Od 03. septembra 2020:
v prípade, že bude v priebehu školského vyučovania žiak vykazovať niektoré z možných
príznakov ochorenia COVID-19, ihneď bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti.
Zákonný zástupca bude telefonicky kontaktovaný riaditeľkou školy a v čo najkratšom čase je
povinný prevziať si dieťa do osobnej starostlivosti.
Počas školského roka 2020/2021 bude škola v rámci preventívnych opatrení na predchádzanie
ochorenia Covid-19 postupovať podľa odporúčaní a pokynov ministerstva školstva a hlavného
hygienika pre jednotlivé fázy (zelená, oranžová, červená).
Všetky aktuálne informácie poskytne škola zákonným zástupcom žiakov prostredníctvom
webového sídla školy, oznamov v žiackej knižke alebo telefonicky.

Rozmiestnenie žiakov do tried a budov:
Trieda
I.AUT bez MP
II.AUT s MP
III.AUT s MP
I.ŠZŠ/A var.
II.ŠZŠ/A var.
III.ŠZŠ/A var.
IV.ŠZŠ/A var.
V.ŠZŠ/A var.
VI.ŠZŠ/A var.
VII.ŠZŠ/A var.
VIII.ŠZŠ/B1 var.
IX. ŠZŠ/B2 var
X. ŠZŠ/C1 var.
XI. ŠZŠ/C2 var.
XII. ŠZŠ/C3 var.
I. PŠ

ročník
Prípravný prvý, druhý
Prípravný, prvý, druhý, tretí
Prípravný, druhý, ôsmy,
deviaty
Prípravný A, prvý
Prípravný B
Druhý, tretí
Štvrtý, piaty
Šiesty
Siedmy, ôsmy
Deviaty
Prvý, druhý, tretí, štvrtý
Šiesty, siedmy, deviaty
Druhý, piaty, šiesty,
siedmy, ôsmy, deviaty
Tretí, štvrtý, ôsmy, desiaty
Prvý, piaty, deviaty
Prvý, druhý, tretí

Triedny/a učiteľ/ka
Mgr. Milada Randová
Mgr. Dominika Papšová
Mgr. Iveta Lamošová

budova
Hlavná budova (biela)
Hlavná budova (biela)
Hlavná budova (biela)

Mgr. Eva Kováčiková
Mgr. Jana Kačincová
Mgr. Katarína Valíčková
Mgr. Martina Koišová
Mgr. Jozefína Novotná
Mgr. Zdena Počarovská
Ing. Pavol Bilas
Mgr. Mária Holáčiková
Mgr. Valéria Kuceljová
Mgr. Viera Kalmanová

Hlavná budova (biela)
Hlavná budova (biela)
Elokovaná budova (žltá)
Elokovaná budova (žltá)
Elokovaná budova (žltá)
Elokovaná budova (žltá)
Elokovaná budova (žltá)
Hlavná budova (biela)
Hlavná budova (biela)
Hlavná budova (biela)

Mgr. Jana Frniaková
Mgr. Paulína Hujová
Mgr. Ivana Janošíková

Hlavná budova (biela)
Elokovaná budova (žltá)
Elokovaná budova (žltá)

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
VYDANÉ V SÚLADE S POKYNMI O ORGANIZÁCII A
PODMIENKACH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
V ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLE
OD 02. SEPTEMBRA 2020
Privádzanie detí do ŠMŠ v Bytči:


Prevádzka ŠMŠ je od 7,00 hod. do 15,30 hod. Deti do MŠ privádza jeden zákonný zástupca
do 7,45 hod. bočným kovovým schodiskom.



pri vstupe do ŠMŠ použite dezinfekciu na ruky a ochranné rúško,



zdržanie zákonného zástupcu vo vyhradených priestoroch MŠ max. 10 min.,



deti si umyjú ruky pred vstupom do triedy mydlom, sprevádzajúca osoba NEVSTUPUJE do
priestoru umyvárky,



deti nemusia mať v triede rúško (v skrinke musia mať náhradné čisté rúško zabalené
v igelitovom vrecku a podpísané),



deťom treba zabezpečiť: - ak spia pyžamo, prezuvky, náhradné oblečenie (označené menom)
umelohmotný pohárik na pitný režim, hygienické potreby – zubnú pastu, zubnú kefku,
plastový pohár na hygienické potreby, hrebeň pre dievčatá, hygienické vreckovky (veľké
balenie), vlhčené obrúsky a plienky, ak je dieťa plienkované,



v umyvárke používame jednorazové papierové utierky, nie uteráky,



nepovoľujeme nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia
(fľaše, vankúše, hračky a pod.)



Preberanie detí pri poldennej dochádzke bude od 11,20 hod. do 11,30 hod., tak, že učiteľka,
alebo asistentka privedie dieťa preoblečené a prezuté rodičovi ku bočným vchodovým dverám
(kovové schodisko) ŠMŠ.



Dodržiavať zásady R - O - R (ruky - odstup - rúško)

S cieľom ochrany pred šírením ochorenia Covid – 19 boli prijaté nasledovné opatrenia:
- zákonný zástupca:


zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa
do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore špeciálnej materskej školy a pri
odvádzaní dieťaťa z materskej školy – dodržiava povinnosť nosenia rúšok u seba aj dieťaťa,
dodržiava odstupy a dezinfekcie rúk u seba a dieťaťa pri vstupe do priestoru materskej školy,



predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom
prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné
vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie (Tlačivá dostanete ráno pri príchode do MŠ od p. učiteliek),



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 bezodkladné 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,



pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a
pokynmi RÚVZ. Odporúčame, aby sa rodičia zdržiavali v areály MŠ minimálne.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči
s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa –
nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka
stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie
vstúpiť do priestorov materskej školy.
Dochádzka do ŠMŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej
školy pre školský rok 2020/2021, v opačnom prípade môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o
vylúčení dieťaťa z materskej školy na toto obdobie.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Semafor pre ŠMŠ: https://www.minedu.sk/data/att/17089.pdf Dokument je koncipovaný ako Alert
(výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne
dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec
podozrivý na ochorenie COVID19.
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi
deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom. Výstražný systém je stavaný na
každú školu individuálne.

Školský klub detí
-

-

-

činnosť školského klubu začína 03.09.2020 po ukončení vyučovania,
rodičia, ktorí ešte neodovzdali prihlášku do školského klubu, môžu ju ešte odovzdať
v priestoroch telocvične 02.09.2020 od 7,30 - 9,30 hod. vedúcej vychovávateľke; do
telocvične sa bude vchádzať bočným vchodom zo školského dvora,
žiaka, ktorý bude odchádzať zo školského klubu domov, si prevezme od vychovávateľky pred
triedou zákonný zástupca uvedený v prihláške, prípadne žiak odíde sám podľa uvedeného
spôsobu odchodu na prihlasovacom lístku,
každý dospelý vstupujúci do priestorov školy musí použiť dezinfekciu rúk a mať rúško ,
v prípade, že bude žiak počas pobytu v školskom klube vykazovať niektoré z možných
príznakov ochorenia COVID-19, bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti.
Zákonný zástupca bude telefonicky oboznámený o zdravotnom stave svojho dieťaťa a v čo
najkratšom čase je povinný si svoje dieťa prevziať do svojej starostlivosti.

Školský internát
-

-

-

prevádzka školského internátu začína 02.09.2020 po skončení vyučovania
zákonný zástupca dieťaťa ubytovaného v školskom internáte odovzdá osobné veci dieťaťa
potrebné na ubytovanie a ich zoznam pomocným vychovávateľkám pri bráne školy od 7,30
do 8,15 hod. (osušku, malý uterák, pyžamo, spodnú bielizeň, ponožky, náhradné oblečenie
do školy, krátke nohavice, tepláky, tričko s dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom,
mikiny, šiltovku, prezuvky, zubnú kefku, hrebeň, pohár na vodu, špongiu na umývanie)
Podrobnejší zoznam vecí potrebných pre ubytovaných žiakov nájdete na www.szsibytca.sk
v záložke dokumenty ŠI.
cestovná taška alebo ruksak dieťaťa musí byť označený menovkou žiaka,
strava bude ubytovaným žiakom poskytnutá 02.09.2020 od 9,30 hod. - desiata (raňajky musí
tento deň žiakovi zabezpečiť zákonný zástupca),
rodičia, ktorí ešte neodovzdali prihlášku do školského internátu, môžu ju ešte odovzdať
v priestoroch telocvične 02.09.2020 od 7,30 - 9,30 hod. vedúcej vychovávateľke; do
telocvične sa bude vchádzať bočným vchodom zo školského dvora,
každý dospelý vstupujúci do priestorov školy musí použiť dezinfekciu rúk a mať rúško,
rúško musia mať povinne aj žiaci 4. - 10 ročníka, výnimku majú iba žiaci s obmedzeniami
(autisti a žiaci C variantu),
v prípade, že bude žiak počas pobytu v školskom internáte vykazovať niektoré z možných
príznakov ochorenia COVID - 19, bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti.
Zákonný zástupca bude telefonicky oboznámený o zdravotnom stave svojho dieťaťa a v čo
najkratšom čase je povinný si svoje dieťa prevziať do svojej starostlivosti.

Školská jedáleň
-

-

prihlásenie žiakov na stravu sa môže uskutočniť v priestoroch telocvične dňa 02.09.2020
v čase od 8,00 - 9,30 hod. u vedúcej školskej jedálne; do telocvične sa bude vchádzať bočným
vchodom zo školského dvora,
strava bude ubytovaným žiakom poskytnutá 02.09.2020 od 9,30 hod. - desiata (raňajky musí
v tento deň žiakovi zabezpečiť zákonný zástupca),
strava v školskej jedálni sa bude denne dochádzajúcim žiakom vydávať od 03.09.2020,
každý dospelý vstupujúci do priestorov školy musí použiť dezinfekciu rúk a mať rúško,
všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na eva.sedliackova@szsibytca.sk alebo na tel. čísle
0911 18 01 64.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
-

priama činnosť s klientom bude prebiehať za dodržiavania aktuálnych platných karanténnych
opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
Klienti budú objednávaní na konkrétnu hodinu, aby sa predišlo stretávaniu sa viacerých
klientov v čakárni. Z tohto dôvodu Vás prosíme o presné dodržiavanie stanoveného termínu
a zdržiavanie sa vo vnútorných priestoroch centra iba v nevyhnutnom čase.

S cieľom ochrany pred šírením ochorenia Covid – 19 boli prijaté nasledovné opatrenia:






zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri
privádzaní dieťaťa do CŠPP a počas pobytu v ňom – dodržiava povinnosť nosenia rúšok u
seba aj dieťaťa v priestoroch centra, dodržiava odstupy a používa dezinfekciu rúk u seba a
dieťaťa pri vstupe do priestoru centra,
pri každej návšteve CŠPP vypisuje zákonný zástupca čestné prehlásenie o tom, že dieťa
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivá
dostanete od odborných zamestnancov),
žiadame rodičov, aby nenavštevovali CŠPP, ak sa u ich dieťaťa, príp. rodinných príslušníkov
vyskytnú príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, nádcha,
suchý dusivý kašeľ, vracanie, hnačka), ale kontaktovali odborných zamestnancov telefonicky
alebo mailom.

Všetkým klientom poradenského zariadenia na vyžiadanie poskytujeme odbornú starostlivosť
telefonicky, e-mailom, príp. online. Kontaktujte nás na tel. č. 041/553 32 21, príp. prostredníctvom emailov:
psychológ – veronika.blazekova@szsibytca.sk
špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie – gabriela.hozakova@szsibytca.sk
špeciálny pedagóg – martina.melocikova@szsibytca.sk
fyzioterapeut – patrik.cicka@szsibytca.sk

Akékoľvek ďalšie informácie môžete žiadať na č. tel. 0911 55 33 21 – riaditeľka školy.

