
Pokyny pre rodičov 
Prevádzka ZŠ od 1.6.2020 od 7:00 do 16:00 hod. 
  

Ranný zdravotný filter od 7:00 do 8:00 (8:30) hod. 
Vchody do budovy školy 

 1. pri jedálni  – 1.A, 1.B, 1.C, 3.C  

 2. vchod 5.-9. ročník – 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 

 3.vchod pri vrátnici – 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.D, 5.C  
- Žiak prichádza do školy v doprovode rodiča 
- Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti žiakov 
- Odovzdanie Vyhlásenia a prihlášky do  ŠKD 
- Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové 

jednorazové vreckovky 
- Rodič nevstupuje do budovy školy, komunikuje s triednym učiteľom telefonicky 

alebo mailom 
- Ranný zdravotný filter - meranie telesnej teploty žiakov a dezinfekcia rúk 
- Prezúvanie a odchod žiakov do triedy podľa pokynov 
- Umývanie rúk bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami 

 
Vyučovanie: od 8:00 (8:30) do 11:40 – 1. stupeň podľa upraveného rozvrhu,                                                           
                       od 8:00 (8:30) do 12:35 – 5. ročník podľa upraveného rozvrhu 
ŠKD: od 11:40 – I. stupeň 

         od 12:35 – 5. ročník 
 Vyučovanie/ výchovná činnosť  prebieha v triedach s jedným vyučujúcim/vychovávateľom, nebude 

dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami.  

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a 
externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces/výchovná činnosť v ŠKD.  

 Učiteľ/vychovávateľ zabezpečí  časté a intenzívne vetranie v miestnosti, v ktorej je skupina žiakov 

 Učiteľ/vychovávateľ organizuje aktivity v skupinách  tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či 
už v areáli školy.  

 Učiteľ/vychovávateľ opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a 
kýchaní.  

 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet a jedálne bude organizovaný a 
koordinovaný tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane 
zamestnancov školy.  

 Pobyt žiakov v areáli školy bude koordinovaný. 

Stravovanie 
 Zákonný zástupca prihlasuje a odhlasuje žiaka na stravovanie /diétna strava – nebude, je dovolené 

doniesť si vlastnú stravu/. 

 Do jedálne vstup s rúškom, žiak bude mať všetko na tácke, skupiny budú stolovať v bezpečnej 
vzdialenosti. 

 Vstup do jedálne bude koordinovaný, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali 

Odchod žiakov z ŠKD 
 Rodič z vestibulu cez domový telefón zazvoní do svojej kmeňovej triedy, čaká na svoje dieťa pred 

vchodom do školy a dodržiava bezpečnú vzdialenosť. (vo vestibule môžu byť max. 2 rodičia) 

Zákonný zástupca  
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej 

školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov).  

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca 
školského roku 2019/2020.  

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do 
základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  

 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 
bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je 
dieťa zo školy vylúčené. 

 


