
Vážení rodičia, 

blíži sa začiatok školského roka, ktorý bude poznačený dodržiavaním sprísnených hygienicko 

– epidemiologických opatrení. Všetci vnímame návrat hrozby epidémie COVID 19 a pomalé 

zvyšovanie sa počtu infikovaných osôb. Preto Vás chceme poprosiť o zodpovedný prístup 

k dochádzke Vášho dieťaťa do školy. V prípade akéhokoľvek podozrenia, choroby, zvážte 

jeho pobyt v školskom prostredí. Viacero učiteľov sú osoby s rizikovým faktorom ochorenia 

a pri nezodpovednom správaní sa môže stať, že nebude mať kto Vaše deti učiť. 

Informácie o chode školy sú rozdelené do troch častí. 

1. Organizácia vyučovania dňa 2.9.2020 

2. Organizácia vyučovania v dňoch 3.9.2020 – 18.9.2020 

3. Organizácia vyučovania v čase od 21.9.2020 

Škola sa riadi manuálom MŠVV a Š a usmerneniami RÚVZ. V zmysle manuálu MŠVV a Š je pre 

školy vytvorený SEMAFÓR – tri fázy chodu škôl – zelená, oranžová a červená. Bližšie 

inštrukcie k jednotlivým fázam nájdete na www.minedu.sk 

 

1. Organizácia vyučovania 2.9.2020 

PRVÁCI: 

 Nástup do školy je o 8.00 hod.  

 Rodičia budú vstupovať do budovy školy vchodom do átria z ulice Komenského. Deti 

si prevezme pani učiteľka a vychovávateľka vo vonkajších priestoroch átria. 

 Každá trieda má vyhradenú učebňu, v ktorej sa zhromaždia rodičia  a prváci. Do 

budovy školy vstupujú všetci s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk. Dieťa sprevádza 

len jeden z rodičov.  

 Rúška sú po celú dobu v škole pre rodičov povinné. Deti si po odvedení do tried môžu 

rúška v triede zložiť.  

 Každé dieťa má 2 rúška a balík papierových vreckoviek.  

 Rodičia odovzdajú pani učiteľke Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu 

dieťaťa. Tlačivo je na www.minedu.sk alebo web sídle školy.  

 Predpokladáme, že prítomnosť rodičov bude potrebná do 9.30 hod. 

DRUHÁCI – ŠTVRTÁCI : 

 Nástup do školy je 8.00 hod. 

 Žiaci vstupujú do budovy školy vchodom 1.st. s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk. 

Rodičia nevstupujú do budovy školy. 

 Každý žiak má pri sebe dve rúška a balík hygienických vreckoviek. 

 Žiakov si prevezme každá triedna pani učiteľka pred budovou školy. 

 Žiak pred vstupom do budovy školy odovzdá triednej pani učiteľke Zdravotný 

dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa. 

 Tlačivo je na www.minedu.sk alebo web sídle školy. 
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 Bez podpísaného tlačiva nebude žiak pustený do budovy. Pani učiteľka odvedie žiakov 

do triedy. 

 Čas strávený v škole 8:00 hod – 9:30 hod. 

PIATACI – DEVIATACI: 

 Nástup do školy je 8.00 hod. 

 Žiaci vstupujú do budovy školy vchodom s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk. 

Rodičia nevstupujú do budovy školy. 

 Každý žiak má pri sebe dve rúška a balík hygienických vreckoviek. 

 Žiak sa pred vstupom do budovy školy preukáže vyplneným a podpísaným tlačivom  

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa. 

 Tlačivo je na www.minedu.sk alebo web sídle školy. 

 Bez podpísaného tlačiva nebude žiak pustený do budovy. 

 Čas strávený v škole 8:00 hod – 9:30 hod. 

 

2.  Organizácia vyučovania v čase od 3.9. – 18.9.2020 

 

 Vyučovanie sa pre všetkých žiakov začína o 7:55 hod. 

 Vstup do budova bude podľa harmonogramu. Tento bude platiť do odvolania. 

 Vyučovanie dňa 3.9. – 4.9. 2020 v čase 7:55 hod. – 11.20 hod. ( 4 vyučovacie hod.) 

 Vyučovanie podľa rozvrhu od 7.9.2020 podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ , triedy 

sa nedelia na skupiny, TSV vo vonkajších priestoroch. 

 ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod. pre ročníky 1. – 4., ranný a zberný školský klub nie 

je v prevádzke 

 Hygienické pokyny platia po celý čas až do odvolania. 

 Všetci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek 

 V spoločných priestoroch všetci nosia rúška. 

 Žiaci 2.st. nosia rúška aj v triedach počas vyučovania. 

 Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou alebo ohnutým 

lakťom. 

 Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy. 

 Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí , nosa , tváre a cudzích vecí. 

 Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne. 

 Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení RÚVZ. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochoreniaCOVID-19( zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak 

akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do budovy školy. 

 Pokiaľ žiak vykazuje príznaky akútnej infekcie ( zvýšená teplota) bude nutné umiestniť 

ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať jeho zákonných zástupcov kvôli 

okamžitému vyzdvihnutiu zo školy. 
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 Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované 

nedodržiavanie je dôvodom k nevpusteniu žiaka do školy alebo k jeho vyradeniu 

z vyučovania 

 V prípade zvýšenej teploty, alebo iných prípadov choroby, je žiak umiestnený 

v izolačnej miestnosti. Privolaní sú rodičia a žiak odchádza domov. Rodič kontaktuje 

detského lekára telefonicky a dodržiava jeho pokyny. Bezodkladne oboznámi školu so 

situáciou. 

 

3. Organizácia vyučovania v čase od 21.9. 2020 

 

 Škola sa bude riadiť pokynmi MŠVVaŠ a RÚVZ. Režim bude v zmysle Manuálu 

MŠVVaŠ a to podľa situácie školy. 

 Ak bude škola v zelenej fáze, tak nástup žiakov do školy je od 7:40 7:55 hod. 

Vyučovanie bude podľa rozvrhu hodín. 

 Žiaci sa stravujú podľa harmonogramu výdaja stravy. 

 Hygienicko-epidemiologické opatrenia budú platiť až do odvolania MŠVVaŠ SR. 

 Vedenie školy bude operatívne reagovať na aktuálnu situáciu . 

 

Veríme, že spoločne všetko zvládneme a úspešne zahájime nový školský rok. Užívajte si 

posledné prázdninové dni a tešíme sa na Vaše deti. 

                                                                                                      RNDr. Bronislava Fačkovcová 


