
 

Vyučovanie žiakov 5. ročníka od 1. 6. 2020 do konca školského roka. 
 

Pokyny k vyučovaniu v mimoriadnych podmienkach 
podľa odporúčaní MŠ SR a vnútorného režimu školy 

 

Milí rodičia, 

pri opätovnom nástupe detí do školy od 1. 6. 2020 bude platiť dočasný 

prevádzkový poriadok, vychádzajúci z usmernenia MŠ VVaŠ SR. 

Vyučovanie pre žiakov 5. ročníka sa začína o 8.30 h a končí o 12.10 h. (Začiatok 

vyučovania je posunutý kvôli kapacite školskej jedálne a hygienickým predpisom, 

podľa ktorých  nie je možné prestravovať v jedálni naraz väčšie množstvo 

stravníkov.) 

Nástup na vyučovanie dňa 1. 6. 2020 bude prebiehať nasledovne: 

Do areálu školy môžu žiaci 5. ročníka vchádzať aj vychádzať hlavnou školskou bránou 

(oproti obecnému úradu) a bránkou oproti fare. Vstup do areálu školy je rodičom 

a cudzím osobám zakázaný. Výnimkou je náhle ochorenie žiaka.  

S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej 

škole Vás žiadame, aby žiaci prichádzali do školy a odchádzali zo školy len 

s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Žiaci cestujúci do školy 

hromadnou dopravou rešpektujú všetky potrebné preventívne opatrenia. 

Po príchode do areálu školy sa žiaci stretnú s  triednym učiteľom, ktorý ich bude 

čakať v priestore, kde trávia žiaci 2. stupňa veľkú prestávku. Tam ich triedna učiteľka 

rozdelí na dve skupiny. Žiak odovzdá učiteľke  vyplnené a zákonným zástupcom 

podpísané vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia sa žiak nemôže 

vyučovania zúčastniť. Takéto vyhlásenie rodič predkladá po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni. Formulár vyhlásenia je na 

stiahnutie na stránke školy medzi odkazmi príspevku o obnovení vyučovania. (Kto 

nemá možnosť vytlačiť si ho, nájde ho v euroobale pri vstupe do budovy 1. stupňa 

v dňoch 27.-29. 5. v čase od 12.00 do 17.00 h.)  

Učiteľ žiakom odmeria teplotu bezkontaktným teplomerom a až potom môže žiak 

vstúpiť do budovy školy, kde si vydezinfikuje ruky.  

Všetci žiaci 5. ročníka sa budú učiť v triedach na dolnej chodbe budovy 2. stupňa 

a budú využívať skrinky na tejto chodbe, ktoré prešli dezinfekciou.  Do skrinky si po 

prezutí odložia obuv a aj náhradné rúško, ktoré je nevyhnutné mať v škole pre 

prípad výmeny. 

Vyučovanie bude prebiehať v triedach alebo v exteriéri školy. Súčasťou vyučovania 

budú aj pohybové aktivity, ktoré taktiež budú prebiehať v areáli školy, nakoľko 

telocvičňa a šatne sú naďalej mimo prevádzky. Preto prosíme žiakov, aby v júni 

chodili do školy oblečení a obutí v pohodlnom oblečení a obuvi vhodnej aj na 

takého vyučovanie. 



 

Ďalej žiadame žiakov, aby si priniesli do školy písacie potreby,  zošity a všetky 

učebnice. Tieto si nechajú v škole a na konci školského roka ich odovzdajú. 

Po skončení vyučovania žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, odchádzajú 

domov.  

Žiaci, ktorí idú na obed, odídu v sprievode svojho učiteľa do jedálne. Obed 

prebieha podľa sprísnených hygienických predpisov, ktoré budú žiaci 

bezpodmienečne rešpektovať. Po skončení obeda žiaci odchádzajú domov. 

Rozvrh jednotlivých dní týždňa a pravidlá vyučovania v mimoriadnych 

podmienkach sa žiaci dozvedia na triednickej hodine dňa 1. 6. 2020. Vyučovať sa 

bude denne 4 vyučovacie hodiny.   

Žiaci, ktorí sa prezenčného vyučovania nezúčastňujú, budú vzdelávaní 

dištančne. 

Spoločné pre všetky dni je toto: 

Žiak si so sebou nosí do školy 2 rúška (jedno je náhradné a zostáva v skrinke) 

a balíček papierových hygienických vreckoviek. 

Žiaci nosia rúško vždy, keď sa pohybujú mimo svojej skupinky (v triede alebo pri 

práci v skupinke nemusia mať rúško). 

Žiak rešpektuje pokyny vyučujúcich a pracovníkov školy, dodržiava školský 

poriadok. 

V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný 

zástupca 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. 

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID 19 základná škola informuje 

príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) 

nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy. 

Ako zákonní zástupcovia ste povinní dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré 

upravujú podmienky prevádzky základnej školy od 1. 6. 2020.  Zodpovedáte za 

dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy 

a pri jeho odchode domov (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov cestou do a zo 

školy, dezinfekcia vecí, ktoré nosí so sebou – aktovka, obal na desiatu, ap.).  

 

Po odchode žiakov bude škola z hygienických dôvodov dezinfikovaná. 



 

 

s úctou vedenie školy 


