
Pokyny  týkajúce sa prevádzky ZŠ  od 1.6.2020 – 30.6.2020 

 

1. Prevádzka školy je v čase 7.15 – 13.00 

2. Žiaci 1. stupňa majú vyučovanie zodpovedajúce 4 vyučovacím hodinám – 

11.30, žiaci 5. ročníka  5 vyučovacím hodinám – 12.30. 

3. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ 

SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch 

školy nepohybujú. 

4. Aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami, žiaci budú vstupovať do 

školy tromi vstupmi:  

- hlavný (ľavý) vchod) – triedy  1.C, 2.B ,2.D, 3.B, 5.B  

- vedľajší (pravý) vchod – triedy 1.A, 2.C (učí sa v triede 2.D), 3.A, 3.C, 

4.B,5.C 

- zadný vchod (vo dvore – cez bránu medzi školou a Amadeom) – 

triedy 1.B, 2.A, 4.A, 4.C,5.A 

5. Žiaci budú absolvovať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie 

teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe 

do budovy dezinfekčným prostriedkom v čase 7.15 – 8.00 hod. 

6. Zákonný zástupca predkladá 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  – Čestné vyhlásenie rodiča:  

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-

skolskeho-vyucovania-22-5-2020/ 

7. Rodič počká, kým dieťa prejde ranným filtrom, v prípade podozrenia na 

chorobu dieťa odchádza domov. 

8. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia 

svojho používaného rúška). 

9. Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s 

aktuálnymi  hygienicko - epidemiologickými nariadeniami. 

10. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem 

svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha 

výchovno - vzdelávací proces. 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/


11. Žiak sa počas prestávok zdržiava v triede. Pri návšteve WC sa riadi 

pokynmi dozoru, aby sa eliminovalo stretávanie žiakov z viacerých 

skupín. 

12. Pri odchode zo školy rodič prevezme dieťa 1.-4. ročníka pred hlavným 

vchodom v určitý čas alebo po telefonickom oznámení po dohode 

s vyučujúcou. Žiaci 5. ročníka odchádzajú domov sami alebo čakajú na 

rodičov pred školou, pričom zachovávajú rozostupy. 

 

Pokyny  týkajúce sa prevádzky ŠKD  od 1.6.2020 – 30.6.2020 

1. Prevádzka ŠKD je v čase od 11:30 do 16:00 hod. 

2. Ruší sa ranná a popoludňajšia služba. 

3. Dieťa z ŠKD  musí rodič vybrať  len  v čase od 13:15 do 13:45 alebo v čase 

od 15:00 do 16:00. 

4. Vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD oznámi telefonicky  vychovávateľke rodič 

alebo člen rodiny, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.  Dieťa 

prevezme pri  hlavnom vchode budovy školy.  

5. Ak dieťa bude odchádzať  z ŠKD samostatne, musí mať písomný súhlas od 

rodičov o čase a spôsobe odchodu . 

6. Dieťa musí mať dve rúška. Náhradné rúško  bude mať uložené v skrinke 

alebo v aktovke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny  týkajúce sa prevádzky školskej jedálne  od 1.6.2020 – 30.6.2020 

 

1. Prevádzka školskej jedálne pre stravníkov  je v čase 11.15 – 14.00 

2. Stravníci 1.- 5. ročníka  sa odstravujú v skupinách po max. 20 detí v jednej 

skupine, najviac dve skupiny s jedálni.  

3. Pri  vstupe do jedálne budú mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, 

ktoré je možné sňať dolu počas konzumácie jedla.  

4. Pri výdajnom okienku dostanú hlboký tanier, zabalený príbor a hlavné 

jedlo. Polievku im načerpá vychovávateľka, resp. dozor v jedálni. Nápoj 

a šalát už budú mať prichystaný na stole. 

5. Po obede použitý riad na pokyn vychovávateľky odnesú deti spoločne 

k okienku na zber použitého riadu.  

6. Pre žiakov, ktorí pokračujú v dištančnom vzdelávaní a budú prihlásení na 

stravovanie,  bude pripravená suchá strava – balíček. 

7. Výdaj balíčkov bude zabezpečený po výdaji obedov pre žiakov, ktorí sa 

zúčastňujú na vyučovacom procese. Výdaj bude prebiehať od 13.00 – 

14.00 hod. pri zadnom vchode do školskej jedálne od Školskej ulice. 

8. Balíčky žiakov je povinný prevziať ich zákonný zástupca, pričom musia byť 

zachované všetky hygienické požiadavky. 

 


