
Vážení rodičia, 

 

v nadväznosti na ROZHODNUTIE Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 

z 22. 5. 2020 a na základe podmienok a možností  zriaďovateľa a  školy   si Vám  dovoľujeme  zaslať 

informácie k organizácii školského roka 2019/20  v termíne 1.-30.6.2020. 

 

1.-5.ročník  - žiaci, ktorí na základe dobrovoľného rozhodnutia svojich zákonných zástupcov 

nastúpia  od 1.6.2020 do školy: 

 Žiaci budú umiestnení v základnej škole v skupinách  s počtom najviac 20 žiakov (prioritne 

podľa tried). V skupinách môžu byť v prípade nutnosti spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym 

prerušením prevádzky  kvôli prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede a alebo aj v 

spoločnom ročníku.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude 

dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov 

škola zváži zmenu skupiny,  ktorá sa uskutoční najskôr v nasledujúcom týždni po dosiahnutí 

nízkeho počtu žiakov (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v 

pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).   

 Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby svoje deti v súvislosti s nástupom do školy od 

1.6.2020 detailne oboznámili s hygienicko – epidemiologickými opatreniami, ktoré budú 

musieť po nástupe dodržiavať.  V prípade, že niektorý žiak bude aj napriek upozorneniam 

sústavne porušovať hygienicko – epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov školy, 

bude zákonný zástupca takéhoto žiaka požiadaný, aby sa opätovne začal vzdelávať 

dištančnou formou a zabránilo sa tak ohrozeniu ostatných žiakov a pedagógov v skupine. 

 Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnej 

skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností (Bližšie 

informácie o konkrétnych skupinách, ich zložení, ako aj „rozvrhu“ Vám poskytnú ešte pred 

nástupom do školy triedni učitelia). 

  Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude volená tak, aby boli 

zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia odstupy  medzi žiakmi pri 

výchovno – vzdelávacom  procese.   

 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Sprevádzajúce osoby nebudú mať povolený vstup do vnútorných priestoroch školy. 

 Základná škola zabezpečí  organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími 

priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.  

 Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení 

pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve 

rúška a papierové jednorazové vreckovky a dodržiava pokyny  školy.  

 Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, 

ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do 

budovy. 



 Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  v základnej škole, 

budú prichádzať a odchádzať so zákonnými zástupcami, resp. príbuznými osobami (s nimi na 

základe splnomocnenia zákonnými zástupcami), s ktorým žijú v spoločnej domácnosti 

v presne stanovený čas. Povinnosť priviesť dieťa ráno do školy v stanovený čas platí aj pre 

5.ročník, nakoľko, ak pri vstupe bude žiakovi nameraná teplota vyššia ako je povolená 

v zmysle pokynov, žiak nevstúpi do budovy a rodič si dieťa preberie späť. 

  Nástup do školy a odchod z nej, ako aj stravovanie žiakov budú rozdelené na niekoľko 

časových úsekov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: časový rozvrh je predbežný, môže sa upraviť podľa skutočne nahlásených počtov 

detí a počtu skupín, jeho potvrdenie alebo úpravu Vám oznámime do 29.5.2020. 

 Odhlásenia žiakov zo stravy je potrebné  realizovať tak ako doteraz: deň vopred, do 14:00 

hod. 

 Školský klub detí bude v prevádzke, t.j. v 1 skupine 1. – 4. ročník sa počas celého týždňa budú 

v jeden deň striedať triedna učiteľka s vychovávateľkou/ vychovávateľom, resp. povereným 

pedagogickým alebo odborným zamestnancom.  

 V 5.ročníku bude prebiehať výchovnovzdelávací proces blokovou formou prostredníctvom 

medzipredmetových vzťahov za účasti jedného učiteľa počas celého týždňa (napr. v týždni 1.-

5.6.2020 SJL + DEJ), v závislosti od personálnych možností sme povinní zabezpečiť dištančnú 

výučbu pre zvyšných žiakov, ktorí nenastúpia do školy a pre žiakov 6.-9.ročníka. 

 Zákonný zástupca 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.  

  Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (zasielame 

v prílohe). 

  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v 

interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.   

 Aktivity  skupiny budú organizované  tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v 

areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. Telesno-výchovne aktivity budú 

vykonávané v externom prostredí. 

Trieda Vchod Príchod Obed 
Odchod 

I. 
Odchod 

II. 

1.A predný 7:15 10:40 12:00 15:15 

1.B zadný 7:15 11.00 12:00 15:15 

2.A predný 7:30 11:20 12:15 15:30 

2.B zadný 7:30 11:40 12:15 15:30 

3.A predný 7:45 12:00 12:30 15:45 

3.B zadný 7:45 12:20 12:45 15:45 

4.A predný 8:00 12:40 13:00 16:00 

4.B zadný 8:00 13:00 13:20 16:00 

5.ročník predný 8:15 13:20 13:40   



1.-5.ročník  - žiaci, ktorí na základe dobrovoľného rozhodnutia svojich zákonných zástupcov 

nenastúpia  od 1.6.2020 do školy a žiaci 6.-9.ročníka: 

 Vzdelávanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou, môže byť však upravené v súvislosti 

s technickým a personálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 1.-

5.ročníka, ktorí nastúpia  od 1.6.2020 do školy. 

 

Informácie získate aj na: 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/rozhodnutie%20ministra%2022.5.pdf 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Opatrenie%20UVZ.PDF 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/organizácia%20zŠ.pdf 

 

O prípadných ďalších skutočnostiach a zmenách Vás budeme priebežne informovať. 

 

Ing. Zuzana Salíniová, riad. školy 
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