
Otvorenie školy od 1. 6. 2020  – pokyny - aktualizované 

 Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 22.5.2020 

a následného rozhodnutia zriaďovateľa bude od 1.júna 2020 obnovené vyučovanie  1. až 5. 

ročníka ZŠ a ŠKD. Prevádzka bude obnovená v súlade s opatrením ÚVZ SR č. 

OPL/4204/2020 z 22.5.2020 a pri dodržiavaní organizačných podmienok výchovy 

a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020. 
 

 Dôležité je dodržať a zabezpečiť všetky hygienicko – epidemiologické nariadenia, ktoré sú 
nevyhnutné k otvoreniu školy – počet žiakov v triede (do 20), obmedzený počet vyučujúcich, 
vytvorenie skupín, ktoré sa nemôžu meniť, dodržiavanie odstupov, zvýšená dezinfekcia 
priestorov, nosenie rúška … Všetky tieto podmienky bude pre nás všetkých náročné dodržať. 

       Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň: 

 Dve rúška 
 Papierové jednorazové vreckovky 
 Dezinfekciu na ruky (podľa vlastného zváženia) 
 Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky 

ZŠ do konca školského roku 2019/2020. Pre žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia do 
školy, bude naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie. V dištančnom vzdelávaní 
pokračujú i žiaci 6. – 9. ročníka. 

Škola bude pre žiakov otvorená od 7:00 hod., žiaci pri vstupe do budovy 
školy dodržiavajú odstup a vstupujú len s rúškom. Vyučovací proces začne 7.35 a bude 
trvať do 11.10. Zákonným zástupcom je zakázaný vstup do budovy školy. 

 Zákonný zástupca zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením 
ochorenia COVID-19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so 
žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 

 Pred vstupom do budovy rodič je povinný odovzdať poverenému 
zamestnancovi podpísané písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (bez vyhlásenia nemôže 
žiak nastúpiť do školy), žiakovi sa odmeria teplota, použije dezinfekciu na 
ruky a odchádza do určenej triedy. 

 Žiaci sú povinní nosiť rúško kdekoľvek mimo triedy. 
 Skupiny žiakov a vyučujúci sa počas týždňa nemôžu meniť. 

Stravovanie je zabezpečené v ŠJ ZŠ Jána Zemana, pre žiakov, ktorých zákonní 
zástupcovia prihlásili v termíne do 29.5.2020 do 11.00hod.(www.eskoly.sk a prihlasovacie 
údaje, ktoré ste dostali. V prípade problému volať vedúcu ŠJ 045/6856985). 

 Obedy prihláseným žiakom budú podávané v triede, kde sa združujú počas dňa v čase 
cca 11.10 (jednorazové obaly). Príbor si žiak donesie zabalený v igelitovom vrecku alebo 
inak hygienicky zabalený. 

 

https://cloud2i.edupage.org/cloud?z%3Axg%2FJjW1RrvwTEQ2oDDkTRO9HJUq5bKv%2FJUFvXCJnea7o92LPDLggQjga0HQraV6W
https://cloud2i.edupage.org/cloud?z%3Axg%2FJjW1RrvwTEQ2oDDkTRO9HJUq5bKv%2FJUFvXCJnea7o92LPDLggQjga0HQraV6W
http://www.eskoly.sk/

