
 

 

Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZŠ od.01.06.2020 – 

do konca školského roka 2019/2020 a podmienok na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 

   Na základe rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR 

č. OLP/3991/2020 z 13. 05. 2020 a po prerokovaní so zriaďovateľom, obnovujeme 

prevádzku školy od 01.06.2020 – do 30.06.2020 pre ročníky 1. – 5., ŠKD a školskú 

jedáleň za prísnych organizačných a hygienických opatrení. 

 

Pokyny pre zákonného zástupcu: 

 

- Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky 

prevádzky ZŠ do konca školského roka 2019/2020 

- Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických 

opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy/ nosenie 

rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk/ 

- Zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa dve rúška, hygienické vreckovky. Žiak 

nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných 

a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací 

proces. 

- Zákonný zástupca odovzdá dieťa  zodpovednému zamestnancovi pred 

budovou školy v čase od 7.15 – do 7.45 /ak niekomu z rodičov nevyhovuje čas 

nástupu do školy, kontaktujte nás na tel. čísle 0905 875 115/ a predloží pri 

prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní 

viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie / tlačivo bude zverejnené na 

stránke školy, v skupine jednotlivých tried alebo ak bude záujem, doručíme 

vytlačené tlačivo priamo k Vám domov/ 

- Dieťa prejde povinným ranným zdravotným  filtrom / dezinfekcia rúk, meranie 

teploty a v sprievode povereného pracovníka sa premiestni do skupiny kde 

bude zadelené. 

 

 

 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID19, zákonný zástupca  bezodkladne o tejto situácii informuje 

príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

 

 

 1. skupina –  1. a 2. ročník zodp. uč. Mgr. D. Mátéová 

 2. skupina –  3. a 4. ročník zodp. uč. Mgr. R. Smaržíková 

 3. skupina –  5. ročník        zodp. uč. Mgr. V. Fehérová 

     

Pri výchovno – vzdelávacom procese budú vypomáhať asistentky:  

     Bc. Edina  Baloghová,  Annamária Baníková, Zuzana Nagyová 

       

V skupinách bude prebiehať výchovno - vzdelávací proces podľa upraveného 

rozvrhu pre každú skupinu s povinnými prestávkami na dezinfekciu priestorov 

 

1.skupina: 

 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. Poznámky 

Pondelok SJL MAT PVO TSV  

Utorok MAT VYV SJL SJL  

Streda SJL HUV PVO TSV  

Štvrtok MAT SJL VYV VYV  

Piatok SJL MAT SJL TSV  

 

2.skupina 

 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. Poznámky 

Pondelok MAT SJL TSV ANJ  

Utorok SJL VYV VYV MAT  

Streda MAT ANJ VLA SJL  

Štvrtok SJL MAT SJL PDA  

Piatok MAT SJL TSV MAT  

 

3.skupina 

 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod. 

Pondelok SJL DEJ HUV MAT ANJ 

Utorok MAT SJL BIO VYV VYV 

Streda SJL GEG DEJ ANJ VOL 

Štvrtok SJL SEE BIO MAT TSV 

Piatok MAT SJL GEG ANJ TSV 

  

Poznámky: 

- TSV sa odučí v externom prostredí, v prípade nepriaznivého počasia sa 

táto hodina nahradí iným výchovným predmetom. 

- Riaditeľstvo ZŠ si vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu podľa aktuálnych 

podmienok. 

 



 

Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ 

sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať do konca školského roka 

2019/2020 

 

Časový harmonogram vyučovania 

1.hodina : 7.45 – 8.25                 10 – min. prestávka 

2.hodina: 8.35 – 9.15                  25 – min. prestávka / dezinfekcia tried / 

3.hodina 9.40 – 10.20                 10 – min. prestávka 

4.hodiny: 10.30 – 11.10              10 – min. prestávka 

5.hodina: 11.20 – 12.00    

 

    Budú vytvorené 2 oddelenia ŠKD pre žiakov 1. - 4. ročníka 

 

1.oddelenie – 1. - 2. roč. zodp. vychovávateľka – E. Szabóová 

2.oddelenie – 3. - 4. roč. zodp. vychovávateľka – Mgr. M. Hajduová 

Pri výchovnom procese v ŠKD bude vypomáhať asistentka: Monika Ilková 

 

Časový harmonogram v ŠKD 

 

11.10 – 16.30 – 1. a 2. skupina  

 

Žiaci 1. - 5. ročníka,  ktorí z rôznych príčin nenastúpia od 01.06.2020 do 

školy sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou a to : žiaci 1. - 4. ročníka 

podľa pokynov triednych učiteľov a žiaci 5. ročníka podľa pokynov učiteľov 

vyučujúcich dané predmety. 

 

Školská jedáleň 

Pre žiakov, ktorí sa prihlásili na obed,  bude fungovať školská jedáleň podľa 

nižšie uvedeného harmonogramu a za prísnych hygienických  opatrení. 

 

Obed: 

11.15 - 11.30  - 1.skupina 

11.40 - 11.55 -  2. skupina 

12.05 – 12.20 – 3.skupina 

 

 

 



 

Postup pri podozrení na ochorenie 

 

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

príznakom COVID -19 ( zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, hnačky, náhla 

strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť 

do priestorov základnej školy 

- 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 bezodkladne informuje príslušný RUVZ tak, ako je to 

v prípade iných infekčných ochorení. 

- Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19  

v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy 

a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 

 

 


