
Vážení rodičia, 

Na základe karanténneho opatrenia z RÚVZ sa škola zaraďuje do oranžovej fázy. 

Z toho dôvodu upresňujeme organizáciu vyučovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizácia vyučovania v čase od 21.9. 2020 do odvolania 

 

 Vyučovanie sa pre všetkých žiakov začína o 8:00 hod. 

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

      ( viď rozpis v tabuľke) 

 Škola naďalej vykonáva ranný filter pri vstupe žiakov do budovy. 

 Vyučovanie podľa rozvrhu, 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. 



 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. 

 Naďalej platí zákaz vstupu cudzím osobám do budovy školy – s výnimkou potvrdenou 

riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. 

 Osoby sprevádzajúce deti sa vo vnútorných priestoroch nepohybujú. 

 

Prosím posielajte do školy zdravých žiakov. Blíži sa chrípkové obdobie a bude veľmi 

problematické rozpoznať druh ochorenia. 

https://www.minedu.sk/data/att/17265.pdf   Opatrenia ÚVZ SR k noseniu rúšok na školách 

z 14.09.2020, povinné nosenie rúšok sa predlžuje na školách do 1.10.2020 

https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf   Manuál MŠVVaŠ SR zo 16.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/17265.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf


Časy príchodu jednotlivých tried 

 

 

                                                                                                      RNDr. Bronislava Fačkovcová 

Čas Miesto vstupu Triedy 

7:40 HLAVNÝ VCHOD 5.A.5.B,5.C 
7:50 HLAVNÝ VCHOD 6.A,6.B,6.C,7.A 

7:40 VCHOD 1.STUPŇA 2.B,4.D,4.B,2.A 

7:50 VCHOD 1.STUPŇA 4.C,1.B,3.D,3.A 

7:40 VCHOD ŠKD 4.A,2.C,1.C 

7:50 VCHOD ŠKD 1.A,3.B,3.C 

7:40 VCHOD OD ŠKOLSKÉHO DVORA  7.B,7.C,8.A,8.B 

7:50 VCHOD OD ŠKOLSKÉHO DVORA 8.C,9.A,9.B 


