
 

Vážení rodičia, 

Na základe pokynov MŠVVaŠ SR (zverejnené na: 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol) z dňa 18.5.2020  

 

a Opatrenia ÚVZ z 22.5.2020 (zverejnené na: 

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

 

a usmernenia hlavného hygienika k prevádzke školských stravovacích zariadení z dňa 

22.5.2020 – zverejnené na: 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-

skol/Usmernenie_strav_deti_MS_a_ZS.pdf 

 

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva informácie  o organizácii výchovno – 

vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k prevádzke Základnej školy, 

Pionierska 33, Čaňa v termíne 01.06. - 30.06.2020. 

 

Prevádzka školy je v čase 07.20 – 16.00 hod.  

 

Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. Tieto 

skupiny sa počas jedného týždňa nebudú meniť. Pokiaľ sa počet žiakov v rámci týždňa 

zmení, v nasledujúcom týždni sa môže zmeniť zloženie skupín podľa aktuálneho stavu.  

 

Žiaci 1. ročníka, ktorí prejavili záujem o ŠKD sú zaradení do 1.A,  

ostatné skupiny v 2. a 3. ročníku sú identické s triedami.  

 

V 4. ročníku je vytvorená jedna skupina žiakov zo všetkých 3 tried.  

 

V 5. ročníku je vytvorená jedna skupina žiakov zo všetkých 3 tried. 

 

Príchod žiakov do školy 

 

Dieťa musí byť úplne zdravé (rodič 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. Vyhlásenie o bezinfekčnosti bolo rodičom doručené 

prostredníctvom IZK (príloha č. 1). Ak rodič nemá možnosť tlače, tak ho vyplní pred školou 

v deň nástupu do školy. 

Žiaci môžu prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej 

domácnosti. Žiak môže prísť do školy i sám a sám aj odísť, no je nutné, aby priniesol lístok 

od zákonného zástupcu, v akom čase môže žiak sám po ukončení vyučovania odísť. 

 

Rodič privádza svoje dieťa k dverám školy (platí prísny zákaz vstupu rodičov do budovy 

školy). Rodičia sú povinní dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Požiadavky na triednu 

učiteľku (učiteľa) rieši telefonicky alebo mailom. 
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Každý deň sa pri príchode do školy pri vchode uskutoční ranný zdravotný filter – 

službukonajúci pedagogický zamestnanec bezdotykovým teplomerom vykoná ranné meranie 

teploty v strede čela každému žiakovi a dozrie, aby si vydezinfikoval ruky. V prípade, že 

nameraná teplota bude vyššia ako 37,2°C urobí opakované meranie po uplynutí 2 minút. Ak 

teplomer vykáže naďalej viac ako 37,2°C oznámi túto skutočnosť triednej učiteľke skupiny, 

ktorá telefonicky upovedomí riaditeľku školy.  

 

Žiaci vchádzajú do budovy školy po dezinfekcii rúk s rúškom na tvári. Musia mať so 

sebou ešte jedno náhradné rúško a balíček hygienických vreckoviek. 

 

Nástup do školy je z dôvodu zaistenia hygienicko – epidemiologických opatrení rozdelený  

na niekoľko časových úsekov:   

 

Vchod pre žiakov 1. ročníka – prízemie A v čase od 7,20 – 7,40 hod. 

Vchod pre žiakov 2. ročníka – prízemie B od 7,20 – 7,40 hod. 

Príchod žiakov 3. ročníka – vchod prízemie B od 7.35 hod. 

Príchod žiakov 4. a 5. ročníka – vchod prízemie A od 7.45 hod. 

 

Žiak po absolvovaní ranného zdravotného filtra odchádza do svojej šatne, kde sa prezuje 

a následne ide do svojej triedy.  

Skupina 4. ročník bude mať vyučovanie v triede 4.B (prízemie A, šatňa 4.B). 

Skupina 5. ročník bude mať vyučovanie v učebni SJL (1. poschodie B – šatňa 5.A). 

 

Žiak si v triede môže zložiť rúško a odložiť do igelitového vrecúška. 

 

Vyučovanie 

 

Dobrovoľná účasť  žiakov na vyučovaní neumožňuje základnej škole pokračovať vo 

vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Z tohto dôvodu majú učitelia 

možnosť autonómne koncipovať  štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť 

autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania. Rozvrh hodín je určený na základe 

indikatívnej týždennej záťaže žiakov ako pri dištančnom vzdelávaní. S rozvrhom hodín 

budú žiaci oboznámení prostredníctvom triednych učiteliek (učiteľov). 

 

Jednotlivé aktivity môžu trvať rozličný časový úsek (viac ako 45 minút resp. menej ako 45 

minút). Dôležité je však za všetkých okolností vytvárať podmienky pre napĺňanie 

psychohygienických potrieb detí (odpočinok, jedlo, nápoje, toaleta). Organizácia prestávok 

je na základe dohody učiteľov na jednej chodbe, tak aby sa v rovnakom čase 

nestretávali na chodbách a toaletách.  

 

Učitelia pravidelne a intenzívne vetrajú miestnosti zverenej skupiny.  

 

 



 

Žiak si v triede a na toaletách umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s 

aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a 

papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.  

 

Vyučovanie a telesno-pohybové aktivity sa môžu uskutočňovať v exteriéri školy tak, aby sa 

skupiny žiakov nestretávali. Telocvične ani zrkadlovka sa používať nebudú. Bufet nebude 

v prevádzke. 

 

Po ukončení vyučovania žiaci odchádzajú domov sami alebo si dieťa preberá rodič podľa 

dohody s triednym učiteľom pred budovou školy s dodržaním odstupu od ostatných rodičov.  

 

Stravovanie v školskej jedálni  

Žiaci, ktorých rodičia prihlásili na obed a ŠKD si umyjú a dezinfikujú ruky a spoločne 

s triednou učiteľkou odchádzajú do školskej jedálne podľa harmonogramu tak, aby 

nedochádzalo k zhromažďovaniu žiakov pred jedálňou. Každá skupina má presne určený čas 

príchodu do jedálne v čase od 11.30 do 12.30 hod. Za nemiešanie skupiny zodpovedá 

pedagogický zamestnanec.  

Stravu vydá žiakovi personál jedálne spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbor. 

Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný. 

Činnosť po vyučovaní (náhrada ŠKD) zabezpečujú asistentky učiteľa. Po obede odvedú 

skupinu žiakov do svojej triedy (1.A, 2.A, 2.B).  

Aktivity sa môžu uskutočňovať v exteriéri školy tak, aby sa skupiny medzi sebou nemiešali.. 

Žiaci odchádzajú domov sami alebo si dieťa preberá rodič podľa dohody s triednym učiteľom 

pred budovou školy s dodržaním odstupu od ostatných rodičov.  

 

Dôkladné čistenie a dezinfekcia plôch, povrchov v priestoroch, kde sa zdržiavali žiaci 

a zamestnanci školy sa uskutočňuje minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

 

Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 

umiestnený do samostatnej miestnosti a zákonný zástupca ho musí bezodkladne vyzdvihnúť. 

O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola bude informovať príslušný RÚVZ tak, 

ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

 

V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) 

má rodič na tvári rúško a ruky si pri vchode vydenzifikuje. 

 

Žiadame zákonných zástupcov a žiakov, aby dodržiavali   
pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 

zhrnuté v tomto dokumente,  a rešpektovali zmenenú organizáciu 

vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania. 



 

 
Príloha č. 1: 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 

 

Vyhlasujem, že dieťa ..........................................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho 

ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie 

(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v 

priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 V ................................. dňa ...................  

 

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 

 

 


