Komisia pre školstvo, vzdelávanie a
mládež pri mestskom zastupiteľstve vo
Fiľakove
Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež pri MZ vo Fiľakove
konanej dňa
27. augusta 2020
___________________________________

Prítomní:
Predseda komisie :
Ing. László Kerekes
Členovia:
Mgr. Marian Bozó
Bc. Pavel Kaško
Mgr. Ildikó Kotlárová
Bc. František Mojzeš,
Mgr. Andrea Reiszová
PhDr. Róbert Rubint
Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril Ing. László Kerekes, predseda komisie.
Oboznámil prítomných s dnešným programom rokovania.
K bodu č. 2) Aktuálne záležitosti
Zasadnutie komisie bolo zvolané po dlhej prestávke spôsobenej
epidemiologickou situáciou v SR. Naposledy komisia zasadala dňa 05.03.2020.
Na dnešnom zasadnutí členovia komisie prerokovali aktuálne opatrenia pre
školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia
vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Tieto opatrenia súvisia hlavne so
začiatkom školského roka a sprísneným režimom prvé dva týždne vyučovania.
Do 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy, resp. školského zariadenia
povinné pre žiakov 2. stupňa, stredoškolákov a všetkých zamestnancov školy
a pre žiakov 1. stupňa je odporúčané. Medzi ďalšie opatrenia patria napr.
obmedzenie kontaktu medzi triedami, dodržiavanie zásady R-O-R, nevyužívať

telocvične a vnútorné priestory školy na šport (do 20.09.2020), stravovanie
žiakov podľa možností v triedach a nepremiešavanie tried v jedálni, časté
a intenzívne vetranie, toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými
papierovými utierkami, na začiatku školského roka musí škola vyčleniť jednu
miestnosť na bezprostrednú izoláciu, od rodičov (zákonných zástupcov) dieťaťa
pri prvom nástupe do školy sa vyžaduje písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti
dieťaťa.
Dochádzka na vyučovania je povinná.
Ministerstvo školstva SR vypracovalo dokument od MŠ až po VŠ, v ktorom
stanovili základné pravidlá a prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie
ochorenia Covid 19, obsahuje tiež odporúčania a opatrenia na dodržiavanie
protiepidemických opatrení.
Všetky opatrenia v ňom však majú len odporúčací charakter. Školy budú
opatrenia realizovať v spolupráci so zriaďovateľom podľa svojich možností.
Dokument obsahuje
odporúčania ako postupovať v zelenej, oranžovej
a červenej fáze.
Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. V oranžovej fáze
budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia a v červenej fáze bude
prebiehať vzdelávanie dištančne.
Členovia komisie sa tiež dohodli, že po uvoľnení prísnejších opatrení
(pod14.09.2020) zvolajú ďalšie zasadnutie, ktoré by sa podľa plánu malo
uskutočniť na Základnej škole s VJM Š. Koháriho.
K bodu č. 3) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda zasadnutie komisie
ukončil

Ing. László Kerekes
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša
zapisovateľka komisie

