
 

Organizačné pokyny k nástupu žiakov k 01.06.2020 
 
Prevádzková doba školy je na prechodné obdobie ( jún 2020) od 7.00 hod. do 17.00 hod., pričom 
pre žiakov je škola otvorená od 7.30 do 16.00 hod. Ranná služba ŠKD nefunguje. 
 
Všeobecne pre žiakov 1. – 5. ročníka: 
 

 Nástup do školy je v pondelok 1. júna 2020 v čase 7,30 – 8.00 h. 
 Kvôli minimálnemu zhromažďovaniu sa osôb pred vchodom do základnej školy, sme 

upravili vstupy a časový harmonogram nasledovne: 
       

Triedy Čas príchodu Vstup do školy 
1.A , 1.B , 1.C 7,30 – 7,45 h Hlavný vchod - vpravo 
2.A , 2.B , 2.C 7,40 – 7,55 h Hlavný vchod - vľavo 
3.A , 3.B , 3.C  7,45 – 8,00 h Hlavný vchod - vpravo 
4.A , 4.B , 4.C  7,30 – 7,45 h Vchod zo školského dvora 
5.A , 5. B , 5.C 7,45 – 8,00 h Vchod zo školského dvora 

 
 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Sprevádzajúce osoby majú vstup do školy zakázaný !! 
 Pred základnou školou sa minimalizuje zhromažďovanie osôb ako aj pohyb osôb pred 

vnútornými a vonkajšími priestormi. 
 Všetci žiaci pri vstupe do budovy sú povinní podstúpiť každodenný ranný zdravotný filter, 

ranné meranie teploty a dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom. 
 Žiacke šatne sú uzatvorené a preto sa žiaci neprezúvajú ale sa samostatne presunú do svojich 

pridelených tried.  
 

Výchovno vzdelávací proces: 
 
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 
19. 

 Výnimku majú zamestnanci rizikovej skupiny, ktorí si môžu vybrať: 
1. budú učiť žiakov priamo v škole 
2. budú k dispozícii zamestnávateľovi pri potrebe online vzdelávania podľa potreby ZŠ 

(§250 b ods. 2 ZP) 
3. majú prekážky v práci na strane zamestnávateľa ( §250b ods.2 písmeno a) ZP) 
4. budú PN 

 
Žiaci I. stupňa: 

 triedni učitelia učia priamo žiakov vo svojich triedach, 
 vyučujú sa podľa upraveného rozvrhu hodín v pridelenej skupine - triede, 
 jedna hodina denne je venovaná výchovným predmetom, relaxačným činnostiam, 

pohybovým aktivitám a hlavne pobytu vonku. 
 

Žiaci 5. ročníka: 
 triedni učitelia 5. ročníka učia priamo žiakov na hodinách v zmysle vytvoreného rozvrhu 

hodín, 
 rozvrh je zostavený z predmetov hlavných vzdelávacích oblasti SJL a MAT, 
 učitelia premetov z komplementárnych vzdelávacích oblastí  budú pridelení do skupín  na 

vzdelávanie alebo výchovu podľa potreby, 
 



Vyučovanie na 1. stupni ZŠ a v 5. ročníku ZŠ má každý vyučovací deň 4 vyučovacie hodiny 
v čase od 8,00 do 11,40 h. 
Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky 
so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva 
osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov 
a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové 
školské výlety.  

 

Činnosť v ŠKD: 

 Činnosť ŠKD nasleduje plynulo po skončení vyučovania v tých istých skupinách, v akých 
prebiehalo ranné vyučovanie. ŠKD bude fungovať do 16.00 hod. Aktivity ŠKD budú 
v prípade priaznivého počasia vykonávané predovšetkým vonku v oddelených zónach. 
Z dôvodu malého prihlásenia sa žiakov 4. ročníka do ŠKD, bude vytvorené len 1 skupina 
žiakov v ŠKD. 

Školské stravovanie v ŠJ: 

 Škola zabezpečuje školské stravovanie formou teplej stravy. Stravovanie v jedálni bude 
zabezpečené po skupinách tak, aby sa minimalizovalo premiešavanie skupín žiakov. Výdaj 
stravy bude zabezpečený od 11,45 hod tak, že najprv sa odstravujú žiaci 5. ročníka a tí, ktorí 
nebudú v ŠKD a idú po vyučovaní domov. Po nich budú prichádzať na stravovanie žiaci 
v rámci ŠKD po skupinách a ročníkoch. Stravu a pitie spolu s čistým príborom bude 
vydávať a aj odnášať personál  ŠJ.  

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 
 

 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 
RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 

 Pred základnou školou sa minimalizuje zhromažďovanie osôb ako aj pohyb osôb pred 
vnútornými a vonkajšími priestormi. 

 Všetky osoby /zamestnanci aj žiaci/ pri vstupe do budovy sú povinní podstúpiť každodenný 
ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty a dezinfekciu rúk vhodne umiestneným 
dezinfekčným prostriedkom. 

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

 Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 
epidemiologickými nariadeniami. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde 
prebieha výchovno - vzdelávací proces. 

 Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo 
ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde 
prebieha výchovno - vzdelávací proces. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.  
 Pedagogický zamestnanec, podľa možností organizuje aktivity tak, aby bolo možné väčšiu 

časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy, alebo mimo neho. 
 Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel  pri 

kašľaní a kýchaní. 
 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov 

organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, 
vrátane zamestnancov školy.  

 Skupiny žiakov vonku sa intervalovo striedajú podľa harmonogramu. 



 Pri pobyte na školskom dvore jednotlivé skupiny žiakov dodržujú vymedzené priestory na 
činnosť. Pedagogickí zamestnanci dodržujú so žiakmi hygienicko – epidemiologické 
nariadenia,  

 Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii 
odpadov, dezinfekcii atď. 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 
 Upratovací personál dodržiava sprísnené podmienky upratovania a priebežného čistenia 

a dezinfekcie.  Dôkladne, najmenej raz denne, dodržiava čistenie všetkých miestností, v 
ktorých sa žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú. 

 Upratovací personál, minimálne dvakrát denne a podľa potreby, dezinfikuje dotykové 
plochy, ostatné povrchy alebo predmety, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí (napr. 
kľučky dverí). 

 Upratovací personál zabezpečí smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk 
s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.) 

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, bude 
umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ bude okamžite kontaktovať 
zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 
základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 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.  

V prípade potvrdenia ochorenia 
 

 Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva.  

 
Organizačné pokyny platia od  01. 06. 2020 do 30. 6. 2020. 
 

V Bratislave 29. 5.  2020              

                                                                               

                                                                       Ing. Karol Müller 
                                                                                                        riaditeľ školy 
 
                                                                 

 

 


