
 

Rámcové informácie pre zákonných zástupcov  (ZZ) žiakov týkajúce sa nástupu do ZŠ  k 1.6.2020 
(vypracované na základe dokumentu z 18.05.2020 Organizácia a podmienky výchovy  a vzdelávania 
základných škôl do konca školského roku 2019/2020- 1.-5. ročník ZŠ) 
 

1. Do školy môže ísť iba zdravé dieťa. 
2. Ak dieťa žije v spoločnej domácnosti so starými rodičmi, neodporúča sa dávať dieťa do školy. 
3. Vstup  do priestorov základnej školy je zakázaný osobe s akýmikoľvek príznakmi infekcie 

dýchacích ciest. 
4. ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

školy (2 rúška, dodržanie odstupov, dezinfekcia rúk, papierové jednorazové vreckovky). 
5. ZZ  striktne dodržiava  pokyny riaditeľa školy týkajúce sa prijatých opatrení v súvislosti 

s podmienkami výučby v čase od 1.6.-30.6.2020. 
6. ZZ predloží pri nástupe žiaka do školy a pri každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 

tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje žiadne príznaky prenosného ochorenia 
a nemá nariadené karanténne opatrenia (príloha č.1) 

7. V prípade podozrenia alebo ochorenia Covid 19  ZZ bezodkladne informuje  vyučujúceho 
a riaditeľa školy. Bezodkladne tiež  informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy o nariadení 
povinnej karantény - v tom prípade je dieťa z prezenčnej formy vzdelávania zo školy vylúčené. 

8. V čase od 1.6. do 30.6. 2020 platí zákaz vstupu  sprevádzajúcich dospelých osôb do budovy 
školy.  

9. Rúško  nosí žiak vo všetkých vnútorných priestoroch školy okrem učebne, kde prebieha výučba. 

10. Prevádzka školy 
od 7:30  do 8:00 hod: nástup do školy priebežne (po konzultácii so zriaďovateľom 
a pediatričkou).  

 žiaci 1., 2. a 3. ročníkov vchádzajú do budovy školy predným vchodom.  

 žiaci 4. a 5. ročníka zadným vchodom.  
V pondelok 1.6.2020 (alebo v prvý deň nástupu žiaka do školy alebo po chorobe alebo 
neprítomnosti dieťaťa viac ako jeden deň) je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť 
Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (v prílohe). V  prípade, že je dieťa alergik, uvedie 
rodič túto skutočnosť v prehlásení  bez potreby dokladovať to lekárskym potvrdením. Ak 
dieťa navštevuje ŠKD, uvedie ZZ vo vyhlásení aj čas vyzdvihnutia dieťaťa z ŠKD (vždy o celej 
hodine – o 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 hod). 

Žiaci sa nesmú pred školou skupinkovať, musia dodržiavať rozostupy aspoň 2metre – označené 
na zemi páskou. Žiak má tvár prekrytú rúškom. Ak žiak prichádza v sprievode dospelej osoby, tá 
nesmie vstupovať do budovy školy. Pri vchode do budovy školy poverení zamestnanci  žiakovi 
odmerajú teplotu  a dezinfikujú ruky. Žiak následne odchádza do svojej triedy. Do priestorov 
šatne žiaci nevstupujú.  Pred triedou sa prezujú a topánky nechávajú  uložené na chodbe pred 
triedou alebo vo vrecúšku v triede. Žiaci smú vychádzať na chodbu iba v odôvodnených 
prípadoch (toaleta, ...). V triede si žiak môže rúško zložiť. Pri akomkoľvek pohybe mimo svoju 
učebňu je nevyhnutný pohyb v rúšku.  Od 7:30 je v triede vyučujúci a zabezpečuje dozor nad 
skupinou počas celej doby výučby. 
8:00 - 11:30    výučba  v skupinách- triedach. Vyučovanie v ročníkoch 1.-5 bude realizované 
blokovo. Dĺžku vyučovacej jednotky si určí vyučujúci. Klasické zvonenie bude vypnuté. 
Prestávky budú koordinované tak, aby nedochádzalo k stretávaniu sa žiakov na chodbách a vo 
WC. Žiaci budú uvoľňovaní na toaletu jednotlivo. Vo vyučovacích blokoch sú zastúpené  
predmety podľa rozvrhu, s ktorým oboznámi zákonných zástupcov triedny učiteľ. Učiteľ bude 
denne 1 vyučovací blok organizovať na školskom dvore podľa presne určeného rozpisu 
(v závislosti od podmienok a počasia) a vo vyhradených priestoroch tak, aby nedochádzalo 
k miešaniu skupín. Žiaci, ktorí sa nebudú vzdelávať prezenčne, budú usmernení zo strany 



triedneho učiteľa. Môžu sa prihlásiť na dištančné vzdelávanie, ktoré budú koordinovať učitelia 
nevyučujúci prezenčne. Záujem o dištančné vzdelávanie nahlásia triednemu učiteľovi do 
30.5.2020. 
o 11:30 odchádzajú domov po skupinách žiaci, ktorí nechodia na obedy, zákonný zástupca ich 
môže vyzdvihnúť pred hlavným vchodom do budovy školy. 
od 11:30 -12:00 hod odchádzajú v sprievode vyučujúceho po skupinách na obed žiaci, ktorí 
neostávajú v ŠKD  
o 11:30 – vychovávateľky preberajú žiakov, ktorí ostávajú v ŠKD.  Na obedy so žiakmi 
odchádzajú podľa časového harmonogramu od 12:00-13:30.  
V čase opustenia učebne žiakmi prebieha v učebniach dezinfekcia. 
Od 11:30-17:00 – prevádzka ŠKD, odchod žiakov z ŠKD je možný iba o celej hodine. ZZ uvedie 
tento čas vyzdvihnutia vo vyhlásení, ktoré bude odovzdávať pri prvom nástupe žiaka do školy. 

  
                                                                                                                      
                                                                                                                     Mgr. Vlasta Koudelová 
                                                                                                                            riaditeľka školy 
 
 
   
 


