
Usmernenie k výchovno – vzdelávaciemu procesu a  technicko – organizačné 
pokyny k prevádzke školy v termíne 01.06. - 30.06.2020 

 

1. Nárok na výchovno – vzdelávací proces v škole majú všetci žiaci 1. – 5. ročníka 
 
2. Nárok na výchovno – vzdelávací proces v ŠKD majú žiaci 1. – 4. ročníka 
 
3. Prevádzka školy je v čase 07.00 – 16.00 hod. 
 
    V zmysle pokynov hlavného hygienika a MŠ SR prosím, aby rodič dôsledne zvážil účasť 
    svojho dieťaťa v škole s ohľadom na všetky okolnosti (spoločná domácnosť s rizikovou 
    osobou, alergia, oslabená imunita, nachladenie, atď.) 
    Prosím venujte pozornosť technicko – organizačným piktogramom uverejneným  
    v priestoroch školy a školského areálu. 
    Platí prísny zákaz vjazdu automobilov do areálu školy (mimo zamestnancov). 
    Rodič privádza svoje dieťa k dverám školy (prísny zákaz vstupu rodičov do budovy školy).  
    Rodičia sú povinní dodržiavať dvojmetrové odstupy. 
    Dieťa absolvuje ranný filter (meranie teploty) – zabezpečuje službukonajúci učiteľ/ka. 
    Rodič v bezpečnej vzdialenosti počká na výsledok merania teploty (či dieťa bolo pustené do                                      

budovy). 
    Ak dieťa nemá zvýšenú teplotu, môže sa zúčastniť VVP, ak nie, škola postupuje v zmysle 
    pokynov a odovzdá dieťa rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, karanténa atď.) 
    Odporúčame premerať deťom teplotu doma pred odchodom do školy, aby sme sa vyhli 

zbytočným komplikáciám. 
 
    Podľa toho, ako rodič vyznačí v návratke, dieťa odchádza z ŠKD samo, resp. v sprievode  
    zákonného zástupcu, resp. s dospelým, s ktorým žije v spoločnej domácnosti (stará mama,     
    starý otec a pod.) 
    Pri odchode dieťaťa zo školy: 
    - rodič, sprevádzajúci dospelý nevstupuje do budovy školy, 
    - informuje p. vychovávateľku telefonicky o tejto skutočnosti, 
    - žiak sa sám oblečie, obuje a opustí budovu školy, 
    - odchod žiakov zo školy je možné dohodnúť aj operatívne s p. vychovávateľkou, 
    - žiak 1. – 4. roč. môže odísť zo školy aj samostatne, 
    - spôsob a čas odchodu žiaka 1. – 4. roč. rodič vyznačí vo Vyhlásení. 
    Žiaci 5. ročníka môžu opustiť VVP sami, resp. v sprievode zákonného zástupcu,  
    resp. v sprievode dospelého s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Túto skutočnosť  
    zákonný zástupca vyznačí vo Vyhlásení. 
 
4. Rozdelenie žiakov vo VVP: 
 
    Skupinu tvorí najviac 20 žiakov. V prípade, že počet žiakov v triede presiahne počet 20, budú 
    žiaci presunutí do iných skupín. Taktiež budú vytvorené skupiny podľa záujmu o ŠKD.  
    Je možné, že v jednej skupine budú žiaci z rôznych tried jedného ročníka. 
    Prosím neočakávajte, že bude vo všetkých prípadoch dodržané to, že žiak bude vo svojej 



    kmeňovej triede. V súčasnej situácii nepracujeme s pojmom trieda, oddelenie ŠKD,  
    ale s pojmom „skupina“ – 20 žiakov. 
 
 
  
5. Dopoludňajší výchovno – vzdelávací proces (ďalej len VVP) zabezpečujú: 
 
     - pre žiakov/čky I. st. – učiteľky I. st. – v čase 07.00 – 11.30 hod. 
     - pre žiakov/čky I. st. – vychovávateľky ŠKD – v čase 11.30 – 16.00 hod. 
     - pre 5. roč. – učitelia II. st. – v čase 07.30 – 12.15 hod. 
 
6. Priestory VVP: 
 
     - 1. – 4. ročník – vo svojich kmeňových triedach, telocvičňa, školský dvor, mestský park 
     - 5. ročník – v hlavnej budove, telocvičňa, školský dvor, mestský park. 
        Piaty ročník sa vyučuje v hlavnej budove nasledovne: 
        5.A – v triede 6.A (na prízemí hlavnej budovy) 
        5.B – v triede 8.B (na prízemí hlavnej budovy) 
        5.C – v triede 6.B (na poschodí hlavnej budovy, vedľa zborovne) 
 
7. Stravovanie: 
 

- Nárok na stravovanie „zadarmo“ majú všetci žiaci. 
- Záujem o stravu treba vyznačiť vo Vyhlásení (viď nižšie). 
- V prípade, že žiak nahlásený na obedy nepríde do školy, nezabudnúť žiaka zo stravy včas 
vyhlásiť. Najneskôr do 07.00 hod. daného dňa. 
- Časový rozpis stravovania: 
   11.00 – 5. roč. (po obede návrat do tried, koniec vyučovania 12.15 hod., dozor - vyučujúci) 
   11.30 – 13.30 hod. – I. st. 

     - Obedovanie zabezpečujú vychovávateľky ŠKD. 
- Rodičom je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy. 

 
8. Výchovno – vzdelávací proces: 
 

Vážení rodičia, vzhľadom na súčasnú situáciu prosím neočakávajte štandardné 
vyučovanie. 
Dovolím si citovať z usmernenia Ministerstva školstva: 
„ Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom:  
 k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu 
prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia 
mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,  
 k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,  
 k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov“. 

 
 
 
 



9. Povinnosti na dodržiavanie aktuálnych hygienických noriem: 
 
- pri prvom nástupe žiaka rodič predloží vyplnené a podpísané Vyhlásenie (bude uverejnené 
web sídle školy, školskom profile FB, prípadne na web jednotlivých tried), 
- ak rodič nemá možnosť vytlačiť si Vyhlásenie a vyplniť doma, požiada o Vyhlásenie    
službukonajúceho učiteľa pri prvom nástupe 1.6., 
- ak žiak vymešká aj deň vyučovania, pri ďalšom nástupe musí predložiť vyššie spomenuté  
   Vyhlásenie opäť, 
- žiak/čka musí mať dve hygienicky nezávadné rúška, 
- dezinfekčné prostriedky zabezpečuje škola, odporúčame však zabezpečiť dieťaťu vlastný  
  malý, prenosný, dezinfekčný rozprašovač (kabelkový), 
- žiak/čka musí mať vlastné papierové, hygienické utierky, 
- 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. 
 
10. VYHLÁSENIE 
 
Rodič je povinný pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie odovzdať službukonajúcemu  
učiteľovi. Ak nemá možnosť vytlačiť si Vyhlásenie, bude ho môcť bezodkladne vypísať na 
vyhradenom mieste, priamo v prvý deň pri nástupe dieťaťa do školy. 
 
!!! Vyhlásenie rodiča nájdete v ďalšej prílohe !!! 
 
 
Informačný zdroj: 
 
https://www.ucimenadialku.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


