
Pokyny upravujúce podmienky k otvoreniu základnej školy a školského 
klubu detí na obdobie od 1.6.2020  do konca školského roku 2019/2020  

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

1.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 budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu. V skupinách 
môžu byť spolu i žiaci z rôznych tried a ročníkov. Žiaci 1. a 2. ročníka sú umiestnení v 
pavilóne 1.stupňa – v pavilóne A, žiaci 3. a 4. ročníka v pavilóne 2.stupňa – v pavilóne B.   

Žiaci budú prichádzať do školy podľa nasledovného harmonogramu: 

1.a 3.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: 10,50 -11,35                                                     

                ŠKD: 11,35 – 16,00  

2.a 4.ročník: Príchod do školy:         8,00 - 8,25 

                Začiatok vyučovania: 8,30                  1.hod: 8,30 – 9,15 

                                                                             2.hod: 9,25 – 10,10 

                                                                             3.hod: 10,20 -11,05 

                                                                             4.hod: 11,20 -12,05 

               ŠKD: 12,05 – 16,30 

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná, čo neumožňuje pokračovať vo vzdelávaní podľa 
školského vzdelávacieho programu. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je 
nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich 
vedomostí, znalostí a zručností. Žiaci 1. – 4. ročníka budú mať blokovú výučbu. Obsah a 
formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby boli zaistené 
hygienicko – epidemiologické opatrenia.   

Výchovno-vzdelávacie aktivity je možné uskutočňovať vonku či už v areáli školy, alebo 
mimo neho. Telesno-výchovné aktivity sa vykonávajú výlučne v externom prostredí, nie vo 
vnútornom prostredí telocvične.  



Priebežné hodnotenie žiakov sa uskutočňuje podľa platného usmernenia k obsahu a 
organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského 
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje do 
konca školského roku 2019/2020. 

Krúžková činnosť školy sa nekoná. 

Do konca školského roku sa neorganizujú žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so 
školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva 
osôb; v nevyhnutnom prípade sa realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti 
rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Neorganizujú sa školy v prírode a viacdňové 
školské výlety.                                                                            

2. Rozdelenie žiakov do skupín 

Žiaci sú rozdelení do skupín do 20 žiakov. Skupiny žiakov 1.stupňa sú tvorené hlavne podľa 
záujmu o ŠKD, pretože vytvorená skupina musí byť celý deň spolu, nemôžu sa v rámci 
jedného dňa a týždňa skupiny žiakov spájať. Žiaci môžu byť v škole maximálne 9 hodín.  

Žiaci 5. - 9.ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu platného počas 
pandémie. 

3.Personálnom zabezpečenie 

Pracovnú činnosť v škole zabezpečujú pedagogickí zamestnanci – učitelia 1.stupňa, učitelia 
2.stupňa výchovných predmetov, vychovávateľky, asistent učiteľa, školský špeciálny 
pedagóg. 

Ostatní pedagogickí zamestnanci – učitelia 2.stupňa budú pokračovať v dištančnom online 
vzdelávaní z domu. 

II. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

1.Žiaci  

S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, žiaci 
prichádzajú do školy a odchádzajú zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej 
domácnosti.  

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.  



V školskom areáli a pred školou je zakázané sa zhromažďovať.  

Rodič alebo sprevádzajúca osoba odovzdá svoje dieťa pred budovou školy, kde stojí 
zamestnanec školy a meria žiakom telesnú teplotu. 

Po vstupe do budovy si každý žiak dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom 
umiestneným pri vchode a potvrdí svoj príchod čipom. 

Žiak má v školskej taške rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).  

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

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v 
interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.  

Vonku sa jednotlivé skupiny nestretávajú, každá skupina je v školskom areáli na inom mieste, 
v inej časti. 

Ruky si žiaci utierajú do papierových utierok. 

2.Zákonný zástupca  

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. Bez tohto 
vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť (tlačivo v prílohe č.2). 

Rešpektuje, že 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. 

Berie na vedomie, že 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 regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade 
iných infekčných ochorení. 

Zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, 
ktoré mu vystačí na celý deň. 

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). 



Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté 
v tomto dokumente. 

Rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania, 

Zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú 
v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy 
nepohybujú. 

Rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou. 

Zákonný zástupca je povinný individuálne prihlásiť žiaka na obed elektronicky. 

3.Stravovanie 

Bude zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni.  

V školskej jedálni sa stravuje každá skupina oddelene.  

Počas stravovania budú v jedálni maximálne dve skupiny detí, ktoré ostávajú v ŠKD. Skupiny 
sa nesmú miešať, jedna skupina je na jednom konci jedálne a druhá na druhom konci jedálne. 

Žiaci, ktorí odchádzajú po vyučovaní domov, si obed zoberú so sebou vo výdajnom okienku. 

Výdajné okienko bude zriadené aj pre externých stravníkov tak, aby sa eliminoval kontakt s 
internými stravníkmi.  

Výdaj jedla sa bude uskutočňovať do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho 
znehodnoteniu. 

Žiaci prídu do jedálne, pri výdajnom okienku si vezmú jedlo s príborom a sadnú si za stôl. Na 
stole sú už pripravené taniere na polievku. Druhá skupina vstupuje do jedálne, keď prvá 
skupina sedí pri stoloch, aby sa žiaci nekontaktovali.  

Stravovanie detí ŠKD prebieha podľa harmonogramu. 

Žiaci od stola bezdôvodne nevstávajú.  

Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. 

Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom.  

Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.  

PaedDr. Zuzana Kaliariková - riaditeľka školy


