
Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020 

 Prevádzka MŠ bude zabezpečená maximálne 9 hodín v čase od 6.30 hod. –15. 30 hod. 

 Prevádzka ZŠ bude zabezpečená  maximálne 6 hodín v čase od 7:00 do 13:00 hod.  

 Deti MŠ budú vyuţívať bočný  vchod pri telocvični. 

 Ţiaci ZŠ budú prichádzať do školy  hlavným vchodom do budovy. 

 Príchod do školy bude rozdelený na dve etapy: ţiaci 1. – 3. roč. od 7.15 – do 7.30 hod. 

a ţiaci 4. – 5. roč. od 7. 45 hod – 8. 00 hod. 

 Vyučovanie bude trvať 4 vyučovacie hodiny, podľa aktuálnych moţností budú 

pedagógovia vyuţívať vyučovanie v exteriéri.  

 Ţiaci budú prichádzať a odchádzať  len s osobami, ktoré so ţiakom ţijú v spoločnej 

domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do budovy školy. 

 Žiaci po vstupe do budovy absolvujú za prítomnosti povereného zamestnanca 

ranný zdravotný filter (meranie teploty, odovzdanie dotazníka o zdravotnom 

stave), dezinfikujú si ruky a presunú sa priamo do svojej triedy. 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID –19  bude riaditeľka školy bezodkladne 

riešiť vzniknutú situáciu s miestne príslušným RÚVZ a zákonnými zástupcami. 

Vyučovanie: 

 Riaditeľka školy rozdelí  ţiakov do skupín, v ktorých ich bude najviac 20.  edna 

skupina je jedna trieda – podľa pôvodného rozdelenia žiakov do tried v ročníku. 

 Vytvorená skupina sa počas týţd a nebude meniť, aj ke  počet ţiakov klesne, nebude 

dochádzať k migrácii ţiakov medzi jednotlivými skupinami.  

 Riaditeľka ZŠ v 1. – 5. ročníku  zváţi v prípade nízkych počtov ţiakov zmenu 

skupiny,  a to v pondelok - nasledujúci týţde , kedy sa tieto skupiny spoja.  

 Skupinu  počas jedného týţd a budú tvoriť ţiaci, učiteľka.  Títo určení pedagogickí 

zamestnanci budú v tomto týţdni výlučne s jednou skupinou ţiakov. 

 Ţiaci počas pohybu v uzavretej skupine v triedach rúška nepouţívajú. V ostatných 

priestoroch školy, kde sa môţu stretnúť so ţiakmi z inej skupiny, ich môţu pouţiť. 

Vyučujúci môţe rúško pouţívať celý čas.  

 Ţiaci, ktorí sa nezúčastnia prezenčnej formy vzdelávania v škole, budú vzdelávaní 

dištančne podľa pokynov vyučujúcej učiteľky v skupine. 

 

 

 



Stravovanie: 

 Teplá strava sa ţiakom bude vydávať v čase od 11: 05 do 12:45 v dvadsaťminútových 

intervaloch po jednotlivých ročníkoch za dodrţiavania prísnych hygienických 

pravidiel. 

 Stravu bude vydávať personál spolu s čistým príborom. Ţiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory. 

 Ak prihlásený ţiak nebude v škole, zákonný zástupca je povinný dieťa odhlásiť, inak 

za obed musí zaplatiť. Odhlásenie zo stravy bude moţné najneskôr do 7:00 hod. v 

daný de . 

 Na základe rozhodnutia zria ovateľa sa neposkytuje strava do obedárov  ţiakom,  

ktorí sa vzdelávajú dištančne. 

 

 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov: 

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe ţiaka do ZŠ, alebo po kaţdom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, ţe dieťa 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  

 Ţiak si v šatni do skrinky odloţí rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho 

pouţívaného rúška). 

 Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorázovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa 

potreby. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré pouţíva 

zvlášť veľký počet ľudí, bude  vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí). 

 Nepedagogický zamestnanec školy bude nosiť rúško. Pedagogický zamestnanec má 

odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

 Presuny skupín ţiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov 

sa bude organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak 

jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy. 

 Zria ovateľ zabezpečí pre všetkých ţiakov ZŠ a deti MŠ dostatok dezinfekčných 

prostriedkov pre osobnú hygienu. 



 

Osobitné podmienky pre materskú školu: 

 Materská škola bude v prevádzke denne od 6:30 do 15:30 hod. 

  Deti budú rozdelené do skupín v počte najviac po 15 detí. 

 Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby ich deti do materskej školy prichádzali a 

odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom ţijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak 

bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 

 Zákonní zástupcovia budú akceptovať kaţdodenný zdravotný „ranný filter.” V prípade 

podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) materská škola dieťa nepreberie. 

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po 

kaţdom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, ţe 

dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie. 

 Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + so sebou jedno 

náhradné rúško v hygienickom obale. 

 

 


