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Organizácia vyučovania od 26.04.2021 do 30.04.2021 
 
Všeobecné informácie  
Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v nezmenenom režime 
 
V zmysle platného rozhodnutia ministra školstva Branislava  Gröhlinga č.  2021/12811:1-A1810 
z 12. apríla 2021 a uznesenia vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských 
zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU. V Nitre sa obnovuje prezenčná forma 
vyučovania pre všetkých žiakov II. stupňa 
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a 
čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby . Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba 
okrem zamestnanca školy alebo žiaka školy. 
Pri nástupe do školy  a následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho COVID pasu odovzdá 
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka  ,,Čestné vyhlásenie“ dozor konajúcemu učiteľovi. 
Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov, aby  pred vstupom do budovy dodržiavali odstupy. 
 
Podmienky vstupu do budovy školy 
II. stupeň:  
Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška č. 187/2021 ÚVZ SR zo dňa 
16. 4. 202. Výnimky z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 sú uvedené v čestnom 
prehlásení. Podmienkou vstupu do budovy školy a nástupu žiakov k prezenčnému vyučovaniu je v zmysle 
platných predpisov otestovanie žiaka  a jedného z rodičov, s ktorým žije v spoločnej domácnosti (raz 
za sedem dní). Pri nástupe do školy a následne pravidelne podľa platného COVID automatu žiaci 
odovzdávajú pri vstupe do budovy ,,Čestné prehlásenie“ (viď príloha), kde uvedú dátum testovania.  
 
Dôležité upozornenie: žiaci II. stupňa majú povolený vstup do budovy vedľajším vchodom B. 
 
Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v škole  
Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR č.175/2021 zo 15. 4. 2021 
Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri.  
Povinnosť použitia respirátora možno nahradiť pri prekrytí horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, 
šálom alebo šatkou v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení, pedagogických zamestnancov  v 
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (mimo pedagogického procesu používajú respirátor). 
Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri  
Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo inej preventívnej ochrannej 
pomôcky a to rúška, šálu alebo šatky majú všetci, s výnimkou osoby v exteriéri pokiaľ sú od ostatných 
osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti vzdialené viac ako 5 metrov. 
 
Nástup žiakov do školy: 

Ročník/ trieda Vstup Čas vstupu Meranie teploty 
1. - 4. ročník vchod A (hlavný vchod) od 7.30 do 8.00 hod podľa rozpisu 
5.-9. ročník vchod B (vedľajší vchod) od 7.45 do 8.00 hod. podľa rozpisu 

 
Žiaci 5.-9. ročníka použijú čipovacie zariadenie v budove školy spolu s triednym učiteľom. 
 
Prehľad a úprava vyučovania pre žiakov 1. až 4. ročníka: 
Podľa rozvrhu hodín  
 
Prehľad a úprava vyučovania pre žiakov 5.-6. ročníka 

Poradie vyuč. hodiny Čas Trvanie prestávky (v minútach) 
1.  8.00 hod. – 8.45 hod. 10 
2.  8.55 hod. - 9.40 hod. 15 
3. 9.55 hod. - 10.40 hod. 15 
4. 10.55 hod. - 11.40 hod.  

Obed 11.00 hod. - 11.20 hod. 20 
 



ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, TOPOĽOVÁ 8,  NITRA 
 

 

Prehľad a úprava vyučovania pre žiakov 7.- 9. ročníka 
Poradie vyuč. hodiny Čas Trvanie prestávky (v minútach) 

1. 8.00 hod. – 8.45 hod. 10 
2. 8.55 hod. - 9.40 hod. 15 
3. 9.55 hod. - 10.40 hod. 15 
4. 10.55 hod. - 11.40 hod. 10 
5. 11.55 hod. – 12.35 hod.  

Obed 11.20 hod.- 11.40 hod.  
 
 
Žiaci II. stupňa začínajú vyučovanie ranným kruhom. O aktuálnom rozvrhu hodín budú žiakov 
informovať triedni učitelia. Vyššie uvedená organizácia vyučovacích hodín bude platná len od 
26.04.2021 do 30.04.2021 a je v súlade s adaptáciou žiakov po dlhodobom dištančnom vzdelávaní. 
 
Školská dochádzka 
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude 
zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: 

a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 
b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt s triednou učiteľkou ohľadne vzdelávania 

Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie 
povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej 
zanedbávaní,  

ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí 
kontakt so školou podľa bodu b), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka. 
 
Stravovanie v školskej jedálni 
Obed 

Ročník Čas Pedagogický dozor 
1. až 4.. ročník 11.40 – 13.30 hod. vychovávateľky 
5. a 6. ročník 11.00 – 11.20 hod. Podľa rozpisu 
7, 8. a 9. ročník 11.20 – 11.40 hod. Podľa rozpisu 

 
Na stravovanie budú automaticky prihlásení všetci žiaci II. stupňa. V prípade, že sa stravovania 
nezúčastnia, je nutné sa odhlásiť štandardným spôsobom najneskôr do pondelku 26.4.2021 do 
7.15 hod. 
 
 
 
 
V Nitre dňa 22.4.2021       Mgr. Helena Babušíková 
                   riaditeľka školy 


