
Dodatok k pokynom riaditeľa od 22.6.2020 

 

I. Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí 
 

3. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  
Škola – pavilón A, pavilón B sa otvára o 7,00 a zatvára 18,00. Školská jedáleň sa otvára o 11,30. 

Otvorenie a zatvorenie školy zabezpečujú školníci.  

Žiaci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C sú umiestnení v pavilóne 1.stupňa – v 

pavilóne A, v kmeňových triedach.  

Žiaci 2.A a 3.B sú umiestnení v triedach v priestoroch športovej haly. 

Žiaci 5. - 9. ročníka sú umiestnení v pavilóne 2.stupňa – v pavilóne B, v kmeňových triedach.   

 

Vyučovanie 22.6. - 23.6.2020 

1. - 4.ročník:  Príchod do školy:   7,35 – 7,55 

                Začiatok vyučovania:   8,00                  1.hod: 8,00 – 8,45 

                                                                               2.hod: 8,55 – 9,40 

                                                                               3.hod: 9,50 – 10,35 

                                                                               4.hod: 10,55 – 11,40                                                  

                 ŠKD: 11,40 – 16,30  /4,5 hod./  

 

5. - 9.ročník:  Príchod do školy:   7,35 – 7,55 

                Začiatok vyučovania:   8,00                  1.hod: 8,00 – 8,45 

                                                                               2.hod: 8,55 – 9,40 

                                                                               3.hod: 9,50 – 10,35 

                                                                               4.hod: 10,55 – 11,40 

        5.hod: 11,50 – 12,35 

        6.hod: 12,45 – 13,30                                                  

 

Vyučovanie 24.6. - 29.6.2020 

1. - 4.ročník:  Príchod do školy:   7,35 – 7,55 

                Začiatok vyučovania:   8,00                   

  Ukončenie vyučovania 4. vyučovacou hodinou o 11,40 

   

  ŠKD: 11,40 – 16,30  /4,5 hod./  

 

5. - 9.ročník:  Príchod do školy:   7,35 – 7,55 

                Začiatok vyučovania:   8,00  

  Ukončenie vyučovania 5. vyučovacou hodinou o 12,35 

                      

Účasť žiakov na vyučovaní je naďalej dobrovoľná. Vyučovanie žiakov 1.stupňa uskutočňuje 

spravidla jeden vyučujúci počas všetkých 4 hodín. Zameriava sa na hlavné vzdelávacie oblasti. 

Naďalej overuje vedomosti žiakov, opakuje a precvičuje učivo. Časť vyučovania organizuje vonku 

v školskom areáli alebo mimo neho. 

Vyučovanie žiakov 2.stupňa sa uskutočňuje v dňoch 22.6. a 23.6. podľa štandardného rozvrhu hodín. 

Od 24.6. sa pobyt žiakov 2.stupňa jednotne skracuje na 5 vyučovacích hodín. 

Dozor počas prestávok vykonávajú učitelia podľa pôvodného harmonogramu. Podľa pôvodného 

harmonogramu je vykonávaný aj dozor v školskej jedálni.  Na začiatok a na koniec vyučovacej 

hodiny zvoní. 

Hodnotenie žiakov nezmenené. 

                                                                          

 

 



4. Rozdelenie žiakov do skupín 
Žiaci pracujú v kolektíve svojej triedy. Deti v ŠKD sa môžu spájať do oddelení podľa ročníkov a 

počtu prihlásených detí. Žiaci môžu byť v škole maximálne 10 hodín.  

Pavilón A a športová hala : Žiaci 1. ročníka sa učia vo svojich triedach v pavilóne A. Do ŠKD sa 

spájajú do troch oddelení, delí sa 1.B. 

Žiaci 2.A sa učia v triede v športovej hale. Ostatní žiaci 2. ročníka sa učia vo svojich triedach v 

pavilóne A. Žiaci 2. ročníka sa poobede spájajú do dvoch oddelení ŠKD, delí sa 2.C. 

Žiaci 3.B sa učia v triede v športovej hale. Ostatní žiaci 3. a 4. ročníka sa učia vo svojich triedach v 

pavilóne A. Do ŠKD sa spájajú žiaci 3. a 4. ročníka do jedného oddelenia a sú umiestnení v 3.A.  

Pavilón B: Žiaci 5. - 9. ročníka sa učia vo svojich triedach. 

 

II. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 
 

Žiaci a sprevádzajúce osoby (rodičia) na ceste do školy sa riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ.  

Do vnútorných priestoroch školy je vstup rodičom (sprevádzajúcim osobám) zakázaný.  

Meranie teploty sa ruší. 

Rodič alebo sprevádzajúca osoba odovzdá svoje dieťa pred budovou školy. 

Po vstupe do budovy si môže každý žiak dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom 

umiestneným pri vchode a potvrdí svoj príchod čipom. 

Žiak sa prezúva a odkladá vrchný odev do svojej šatníkovej skrinky. Má tam aj rezervné rúško (pre 

prípad znečistenia svojho používaného rúška).  

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami.  

Ruky si žiaci utierajú do papierových utierok. 

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných a 

externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.  

 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy 

do konca školského roku 2019/2020.  

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka 

do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  

V prípade, že u žiaka 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.  

 

Stravovanie  
Podľa miestnych podmienok, počtu žiakov a personálu je možné zabezpečovať školské stravovanie 

v bežnej podobe.  

Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, resp. výdajná školská jedáleň, zriadené výdajné 

okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.  

Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho 

znehodnoteniu.   

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.  

Jednotlivé oddelenia ŠKD chodia do jedálne podľa harmonogramu. 

Žiaci, ktorí nezostávajú v ŠKD a sú prihlásení na obed, obedujú v ŠJ na vyhradenom mieste. 

 

 

18.6.2020                                                                                    PaedDr.Zuzana Kaliariková 

                                                                                                                riaditeľka  


