
Do školy v skratke
NÁSTUP : 1. 6. 2020

ROČNÍKY: 1.- 5.



Pred nástupom do školy

Prosíme o zodpovedné nahlásenie záujmu o :

 vyučovanie

 stravovanie 

 pobyt v družine

Žiak, ktorý nastúpi do školy by sa mal vyučovania zúčastňovať 
pravidelne.

 priestorové možnosti základnej školy sú dostačujúce pre všetky deti

 pri nástupe dieťaťa po každom prerušení dochádzky žiaka do 
základnej školy v trvaní viac ako tri dni vyžadujeme písomné 
vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie



Organizácia vyučovania

 1.- 5 . ročník 

 príchod do školy od 7,15

 ráno príchod do školy – predný vchod použijú prváci, druháci, tretiaci a deti, ktoré 
prídu ráno autobusom, zadný vchod použijú švrtáci, piataci

 odchod zo školy len cez predný vchod

 v triede – maximálne 20 žiakov

 sedenie po jednom 

 vyučuje sa:  1. stupeň 4 hodiny /podľa rozvrhu, ktorý zverejnia triedne učiteľky na 
bezkriedy/, potom ŠKD do 16:15,

5. ročník 5 hodín /podľa rozvrhu  zverejneného na edupage/

 vyučovanie bude často prebiehať vonku a v prírode

 do školy chodiť v športovom oblečení a s pokrývkou hlavy – často sa bude chodiť von 

 telesná výchova sa bude učiť vonku 



Vzdelávanie doma

 žiaci 6.- 9. ročník sa naďalej budú podľa rozvrhu vzdelávať online 

 žiaci, 1.- 4. ročníka, ktorí nenastúpia do školy, budú dostávať úlohy 

formou pracovných listov alebo naďalej na bezkriedy, žiaci 5. 

ročníka, ktorí budú doma, budú dostávať pracovné listy, ktoré bude 

nutné na konci školského roka doručiť do školy

 je nevyhnutné venovať vzdelávaniu doma veľkú pozornosť, aby 

žiaci nemali veľké výpadky vo vedomostiach, ktoré im budú 

spôsobovať v budúcom školskom roku veľké ťažkosti



Povinnosti rodičov 

 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 príslušným 

regionálnym hygienikom. V tomto prípade je dieťa zo školy 

vylúčené.



Upozornenie

 sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy 

nepohybujú a teda:

do školy je zakázaný vstup rodičov a iných dospelých osôb 

 v ojedinelom prípade môže rodič zazvoniť pri hlavných dverách 

 prosíme o využívanie telefonického kontaktu

 každý žiak bude mať  svoju fľašku na nápoj označenú menom

 každý žiak má mať papierové vreckovky a 2 rúška

 ak žiak musí odísť počas vyučovania plánovane, donesie 

potvrdenie od rodiča – odchod z triedy na vlastnú zodpovednosť, 

rodič čaká dieťa pred školou 



Hygienicko – epidemiologické opatrenia 

Ráno: každodenný ranný zdravotný filter

 meranie teploty, dezinfekcia rúk

Počas dňa:

 nosenie rúšok v spoločných priestoroch 

 v triede – bez rúška

 dezinfekcia kľučiek, toaliet prebieha minimálne dvakrát denne

 v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a    

intenzívne vetranie 

 skupiny žiakov vonku budú oddelené



Pedagogický dozor 

Ráno pred školou 

 dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, ranný filter

Počas dňa

 počas prestávok pri toaletách – žiaci budú chodiť na WC po 

jednom a pod dohľadom si umyjú ruky

 v triede – dodržiavanie hygieny – umývanie rúk, disciplína

ŠKD

 v triede - hry a činnosti bez skupinových aktivít 

 vonku – prechádzky, hry a činnosti pod dohľadom

 každá trieda má vlastné oddelenie, oddelenia sa nestretávajú



Stravovanie

 bude sa podávať teplá strava - obed

 do jedálne budú chodiť skupiny oddelene

 deti budú mať nachystané  – príbor, nápoj, polievku

 pri obede budú medzi nimi dodržané prepísané vzdialenosti

 v prípade, že žiak nepríde do školy - je potrebné ho odhlásiť z obeda 

bežným spôsobom do 14,00 predchádzajúceho dňa



Školský klub detí 

 začína po 4. vyučovacej hodine

 končí 16:15

 domáce úlohy nebudú, deti pôjdu často do prírody a na 
prechádzky

 skupiny detí sa nebudú miešať, budú vytvorené 4 oddelenia klubu

Rodičom odporúčame : 

 stanoviť si presný čas odchodu dieťaťa z družiny, ktoré bude 

pripravené na odchod v danom čase

 rodič čaká na dieťa vonku 

 v ojedinelom prípade kontaktujte pani vychovávateľku telefonicky



Hromadné akcie

 nebudú sa konať žiadne hromadné akcie

 slávnostné ukončenie školského roka sa neuskutoční

 sú zakázané školy v prírode a viacdňové výlety



Školský areál

 Po skončení vyučovania a činnosti ŠKD bude areál uzatvorený a 

naďalej platí zákaz vstupovať do areálu školy!

 Areál bude sprístupnený len pre potreby materskej školy a základnej 

školy.



Pri podozrení na ochorenie

 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) nesmie vstúpiť 
do priestorov základnej školy.

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov 
COVID -19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a 
kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 
O podozrení na nákazu COVID -19 základná škola informuje príslušný 
RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

 Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy 
COVID - 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom 
informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s 
použitím rúška.



Tešíme sa do školy

 necelý mesiac v škole nám veľmi pomôže opäť naštartovať proces 

vzdelávania a výchovy 

 čakajú nás veľmi náročné dni vzhľadom k povinnostiam dodržiavať 

prísne bezpečnostné opatrenia

 táto doba si vyžaduje disciplínu, pokoru a trpezlivosť 

 sú to hodnoty, ktoré sa nám zídu aj po skončení krízovej situácie 

 tešíme sa na stretnutie 

 zvládneme aj túto skúšku



Poďakovanie

Ďakujem našim žiakom, ich rodičom, 

učiteľom a nepedagogickým 

zamestnancom školy za výbornú 

spoluprácu počas domáceho 

vzdelávania. Jamborová


