
Organizácia vyučovania  od 22. 06.2020 
 

 
Príchod do školy: 7,15 hod. – 7,55 hod.  

 

Povinnosti žiakov : 

 Do priestoru školy vchádzajú po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári. 

Jedno náhradné rúško a jedny jednorazové vreckovky musia mať 

v skrinke. 

 Žiaci, ktorí prídu do školy prvýkrát 22.6.2020, odovzdajú pri 

vchode do školy Vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom. 

 Rúška nosia vo vnútorných priestoroch školy, nie však v ich triede. 

 Pravidelne a dôkladne si musia umývať ruky, nemôžu používať textilné 

uteráky. 

 Vyučovanie v ročníkoch 6.-9. bude prebiehať podľa riadneho 

rozvrhu. 

Stravovanie v školskej jedálni 

  Bude zabezpečené pre prihlásených stravníkov  pri zachovaní 

sprísnených hygienických opatrení. 

 Zo školskej jedálne sa nemôže vynášať jedlo v prinesených nádobách. 

 

Zákonný zástupca  

 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 v zmysle aktuálnych 

opatrení ÚVZ SR ).
 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové 

vreckovky.

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky 

konkrétnej 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 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.
 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať 

známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, 

kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej 

infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do 

priestorov školy. 

 

 

Organizácia v ŠKD 

 

Z organizačných a hygienicko -epidemiologických opatrení 

ranná ŠKD nebude. 
 

 

trieda počet hodín činnosť 

ŠKD 
v: 

vychovávateľ/ka 

1.A pondelok – piatok – 4 vyuč. hod. trieda 

1.A 

Mgr. Mária 

Franková 
č. tel:0949325649 

2.A 

2.B 
pondelok, streda, piatok – 5 vyuč. hod. 

utorok, štvrtok – 4 vyučovacie hod. 

2. odd. 

ŠKD č. 
dv. 36 

Aneta Krajčíková 

č. tel.: 0915669125 

3.A pondelok, piatok – 4 vyuč. hod. 

utorok, streda, štvrtok – 5 vyuč. hod. 

3. odd. 

ŠKD č. 
dv.37 

Mgr. Ivan Belan 

č. tel:0902645746 

4.A pondelok, piatok – 4 vyuč. hodiny 

utorok, streda, štvrtok – 5 vyuč. hod. 

3. odd. 

ŠKD č. 
dv.37 

Mgr. Ivan Belan 

č. tel:0902645746 



 


