
Vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka a prevádzka ŠKD od 1. júna 2020 

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. 

Deti 1. stupňa prichádzajú do školy o 7.30 h. Do areálu školy môžu vchádzať 

ktoroukoľvek zo vstupných brán. Vstup do školského areálu je rodičom a cudzím 

osobám zakázaný. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa, či jeho  vyzdvihnutie zo ŠKD.  

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

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

osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. 

Na mieste medzi budovou 1. stupňa a telocvičňou budú čakať triedni učitelia. Dieťa sa 

svojmu triednemu učiteľovi ohlási, ten mu zmeria teplotu bezkontaktným teplomerom  

a zaradí ho do priestoru, vyhradeného pre ich triedu. Po príchode všetkých žiakov triedy 

sa spoločne odoberú do budovy školy. Vchádzajú v odstupoch vchodom, ktorý sa 

nachádza bližšie k ich šatni. Pri vstupe stoja prevádzkoví pracovníci, ktorí dezinfikujú 

každému dieťaťu aj učiteľovi ruky. 

Potom sa deti prezujú, topánky spolu s vrchným oblečením si odložia do svojich 

skriniek, ktoré boli dezinfikované a v rozostupoch vchádzajú do tried. 

Počas pohybu mimo triedy je povinné, aby deti aj zamestnanci mali na tvári rúška. 

Vyučovanie trvá do 11.15 h a bude sa realizovať hravou formou integrovaním 

jednotlivých predmetov do celku počas dňa podľa uváženia triedneho učiteľa. Preto  

prosíme rodičov, aby deti chodili do školy oblečené a obuté v pohodlnom oblečení 

a obuvi, ktoré ich nebudú obmedzovať pri činnostiach a nebude vám prekážať, ak sa 

prípadne zašpinia. 

Na prestávky deti nebudú odchádzať do iných priestorov. Až do skončenia vyučovania 

budú deti v starostlivosti svojho triedneho učiteľa, resp. učiteľa povereného vedením 

skupiny. Potom deti odchádzajú domov alebo do ŠKD, kde sú v starostlivosti 

vychovávateľky, pridelenej pre danú triedu.  

V prípade, že si po skončení vyučovania príde rodič vyzdvihnúť svoje dieťa, počká naň 

pred vstupom do školy. Na bezpečný odchod detí bude dohliadať poverený pedagogický 

zamestnanec školy. 



Domáce úlohy v tomto období nebudú zadávané. Deti si  prinesú v prvý deň so sebou 

všetky knihy, zošity a písacie potreby a tieto pomôcky zostanú v škole do konca 

školského roka. 

Každé dieťa musí mať pri sebe dve čisté rúška (jedno odložené v skrinke pre prípad 

nutnosti jeho výmeny), balíček hygienických vreckoviek a prezuvky. 

Zároveň v prvý deň nástupu do školy budeme požadovať podpísané vyhlásenie 

zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia sa žiak nemôže vyučovania 

zúčastniť. 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.)  

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

bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu 

nariadená. V takomto prípade je dieťa zo školy vylúčené.  

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. 

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

umiestnený v samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, 

ktorí sú povinní bezodkladne ho vyzdvihnúť. O podozrení na nákazu COVID 19 škola 

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

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 Vášho dieťaťa 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.).  

Pre žiakov, ktorí nevyužijú prezenčnú možnosť vzdelávania, bude zabezpečené naďalej 

vyučovanie dištančnou formou, avšak nie on-line vzdelávanie. 

Školský klub detí bude otvorený denne v čase 6.30 – 15.30 h, nakoľko prevádzka 

základnej školy a školského klubu detí je maximálne 9 hodín denne (v zmysle 

Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk.r. 

2019/2020). Čas začiatku rannej prevádzky klubu sme prispôsobili záujmu väčšiny 

rodičov.  



Deti do ranného klubu  si prevezme vychovávateľka pri vchode do budovy 1. stupňa 

o 6.30 h. Tu im  bude zmeraná teplota a následne sa rozídu do jednotlivých oddelení.  

Školský klub bude pracovať v 7 oddeleniach, ktoré budú podľa vypracovaného 

harmonogramu od 11.15 h postupne odchádzať na obed do školskej jedálne.  Následne 

sa bude činnosť klubu uskutočňovať v areáli školy a v jednotlivých triedach.  

Deti si popoludní môžete vyzdvihnúť na základe telefonického dohovoru s jednotlivými 

vychovávateľkami pred dverami do budovy 1. stupňa, kde budú i zverejnené telefónne 

čísla  našich vychovávateliek.  

Žiak, ktorý nenavštevuje ŠKD, sa po vyučovaní v areáli školy nezdržiava. Po 

odchode žiakov bude škola z hygienických dôvodov dezinfikovaná. 

Prosíme Vás, aby si žiaci nenosili do školy vlastné hračky. 

Všetky protiepidemické opatrenia, ktoré naša škola prijíma v súvislosti s opätovným 

otvorením od 1. 6. 2020, sú v záujme udržania priaznivej epidemickej situácie a každú 

nepredvídanú okolnosť, ktorá sa vyskytne, budeme riešiť neodkladne, s dôrazom na 

predchádzanie šírenia nákazy a s ohľadom na udržanie pozitívnej sociálnej klímy školy. 

 

s úctou vedenie školy 


