
Vážení rodičia, 

Na základe pokynov MŠVVaŠ SR (zverejnené na: 

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

a usmernenia RUVZ z 19.5.2020 (zverejnené na: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf)  

 

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva informácie k otvoreniu školy od 1.6.2020 pre 1. 

až 5. ročník: 

 účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná (rozhoduje rodič, ak dieťa do školy 

nenastúpi, rodič  naďalej bude poberať pandemickú OČR). 

 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). Každý deň sa pri príchode do školy uskutoční 

ranný zdravotný filter (meranie teploty). 

 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. 

 Žiaci ani pedagogickí zamestnanci v interiéri a exteriéri školy v rámci 

výchovnovzdelávacieho procesu nemusia mať rúška (usmernenie RUVZ 

z 19.5.2020). 

 Žiakov školy rozdelí riaditeľka školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. Do 

skupín budú žiaci zadelení podľa záujmu o ŠKD (t.z. skupina, ktorá pokračuje 

popoludní v ŠKD a skupina žiakov, ktorí po obede odchádzajú domov). Vytvorená 

skupina sa nebude celý týždeň meniť. 

 Organizácia vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia 

vyučovacieho dňa, obsah a forma vzdelávania) bude určená podľa zloženia skupín, tak, 

aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.   Činnosť sa bude 

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

jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.  

 Dištančné vzdelávanie pre žiakov, ktorí do školy nenastúpia bude pokračovať 

prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, (on-line cez Zoom - podľa počtu žiakov 

v škole a doma, zaťaženia učiteľov). Dištančné vzdelávanie v 6. až v 9. ročníku bude 

pokračovať ďalej bez zmeny. 

 Písomné a ústne skúšanie sa nebude realizovať do konca školského roku 2019/2020. 

 Nebudú sa organizovať žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom 

a iné hromadné podujatia. 

 Stravovanie v školskej jedálni sa bude realizovať tak, aby sa skupiny žiakov 

nepremiešavali. Usmernenie k stravovaniu žiakov v školských jedálňach k dnešnému 

dňu (20.5.2020)  RUVZ nevydal. 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf
http://www.bezkriedy.sk/


 Rodič (ani iné sprevádzajúce osoby) sa vo vnútorných priestoroch školy nesmú 

pohybovať.  Skupiny žiakov v ŠKD budú umiestnení v triedach na prízemí, aby si deti 

rodičia mohli vyzdvihnúť cez balkónové dvere v triedach. 

 

Žiadame rodičov žiakov 1. až 5. ročníka, aby prostredníctvom triednych učiteľov záväzne 

oznámili riaditeľstvu školy záujem o návrat ich detí do škôl od 1.6.2020. 

Prosíme o uvedenie nasledovných informácií: 

1. dieťa nastúpi – nenastúpi  

2. obedovať školskej jedálni bude - nebude 

3. po obede v ŠKD ostáva – neostáva. 

 

Tieto informácie je potrebné poskytnúť triednym učiteľom najneskôr do 24.5.2020. 

 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

 

 

 


