
OZNAM 

Školský rok 2020/2021 

Riaditeľstvo ZŠ Streda nad Bodrogom, Školská 2 oznamuje rodičom a žiakom 

školy, že na základe usmernenia MŠ VV a Š SR , školský rok 2020/2021 sa 

začína 1.9.2020. 

Nástup žiakov do školy je v stredu  2. septembra 2020 o 8.00 hod. 

Kvôli pretrvávajúcej pandémii COVID 19 sa 

neuskutoční slávnostné otvorenie školského roka. 

Žiaci v prvý deň  sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí ich budú 

informovať o rozvrhu a o upravených organizačných pokynoch školy. 

Pri vstupe do školy žiaci prejdú povinným ranným filtrom a odovzdajú 

čestné vyhlásenie (vyhlásenie je možne stianúť si z webovej stránky školy), 

alebo vyzdvihnúť priamo v škole od 26.8.2020. 

Rodičia zabezpečia pre svoje dieťa  

na každý deň v škole 2 rúška a hygienické vreckovky. 

Do budovy majú rodičia vstup naďalej zakázaný, okrem rodičov 1. ročníka . 

Žiaci aj rodičia žiakov 1. ročníka pri vstupe do školy dodržiavajú prísne 

hygienické opatrenia školy / rúško, dezinfekcia rúk / 

 

Nástup žiakov do školy od 2. septembra 2020 je povinný! 

 

 Kontakt pre rodičov: 

E-mail školy: admin@zsstreda.edu.sk 

Telefón: 056/6373963 

Facebook:  Cez  skupiny  jednotlivých tried s triednymi učiteľmi 

 

 

 



 

Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZŠ 

v školskom roku 2020/2021 a podmienok na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 

Na základe manuálu pre základné školy a školské zariadenia vydaného MŠVVaŠ, 

riaditeľstvo ZŠ Streda nad Bodrogom, Školská 2 vydáva pokyny na úpravu prevádzkových 

podmienok  a vnútorného  režimu školy v školskom roku 2020/2021 a na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov  nasledovne: 

Škola sa bude riadiť semaforom pre základné školy, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR  

a opatrenia sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných 

tekutín. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na 

obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.  

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na 

sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a 

minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 

 

Semafor školy:  zelená fáza  

 

Žiaci 1. až 4. ročníka do 15. septembra 2020  budú nosiť  rúška na 

chodbách a v spoločenských priestoroch, v triedach pri vyučovacom procese  ich 

nemusia mať. 

Žiaci 5. až 9. ročníka do 15. septembra 2020 budú povinne nosiť rúška  v 

budove školy aj v triedach pri vyučovacom procese . 

Prestávky budú realizované v kmeňových učebniach a na školskom dvore 

pod dohľadom vyučujúcich a pedagogických asistentov. 

Obed v školskej jedálni bude  realizovaný tak, aby sa minimalizovalo 

miešanie jednotlivých tried  na základe predbežného rozpisu. 

Do 20. septembra 2020 sa vyučovanie telesnej a športovej výchovy 

bude realizovať iba na školskom ihrisku. Telocvičňa sa nebude využívať.   

V prevádzke budú 2 oddelenia ŠKD. 



 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom 

 

 Zákonný zástupca   

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení 

ÚVZ SR).  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať 

pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) 

alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni 

predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5). 

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

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. 

  

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), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do 

priestorov školy. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať 

všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav 

nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy 

sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným 

zástupcom. 

Cudzím vstup do budovy je zakázaný  

Informácie MŠ VV a Š SR: 

Manuál pre základné školy a školské zariadenia: https://www.minedu.sk/data/att/17008.pdf 

Semafor pre základné školy: https://www.minedu.sk/data/att/17010.pdf 

Ostatné informácie: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-

zus-jazykove-skoly/ 
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