
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV  

Od 22.6.2020 

Všetky ročníky: 

- Žiak a jeho zákonný zástupca sú naďalej povinní dodržiavať pravidlá nosenia rúška v priestoroch školy 
aj ostatné hygienicko – epidemiologické opatrenia a rešpektovať pokyny pedagógov. 

- Pedagogický dozor vo vstupných vestibuloch bude žiakom námatkovo merať teplotu. 
- Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb do budovy školy je naďalej zakázaný. 
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto 

situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj 
bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto 
podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

Vyučovanie vo všetkých ročníkoch (1. - 9.)  bude trvať 4 vyučovacie hodiny do 11,30 hod. 

 

Žiaci vstupujú do budovy vchodmi ako od 1.6.2020: 

• Hlavný vchod BLOK A bude otvorený od 6,30 

• Bočný vchod BLOK A bude otvorený od 7,00 

• Vchod BLOK B bude otvorený 1 vstup od 6,30 (pre zberkárov) 
 

Príchody žiakov do školy: 

• Žiaci 2.stupňa a žiaci bežných tried 1. - 4. ročníka, ktorí nechodia do ŠKD budú čakať vo vestibuloch – 
môžu od 7,00 do 7,45 (Blok A aj B) 

• Žiaci si musia označiť príchod v dochádzkovom systéme školy 

• o 7,45 sa žiaci presúvajú do tried 

 

6. - 9. ročník: 

- Žiak, ktorý 22.6. nastupuje do školy po prvý krát, musí doniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu 
o zdravotnom stave (viď. Príloha) a odovzdať ho priamo triednej učiteľke. 

- Bez uvedeného Vyhlásenia sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno – vzdelávacom procese. 
- Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky. 
- Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a 

externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 
- Stravovanie:  

• rodičia, ktorí v elektronickom dotazníku vyjadrili záujem o obedy sú automaticky prihlásení, 

• odhlásiť žiaka z obeda musí rodič priamo vedúcej ŠJ: tel. 037/773 12 78 

 

1. - 5. ročník 

- Pre žiakov prihlásených do ŠKD bude naďalej fungovať zberná trieda od 6,30 do 7,45 ráno a poobede 
od 16,00 -16,30 tak ako počas bežného školského roka. 

- Prihlásenie / odhlásenie žiaka zo školského vyučovania je zákonný zástupca povinný nahlásiť priamo 
triednemu učiteľovi  najneskôr do piatka 19.06.2020. 

- Žiak, ktorý 22.6. nastupuje do školy po prvý krát resp. chýbal 3 dni a viac, musí doniesť Vyhlásenie 
zákonného zástupcu o zdravotnom stave a odovzdať ho priamo triednej učiteľke. 

 

Pokyny budeme priebežne aktualizovať na základe usmernení Ministerstva školstva a zriaďovateľa. 


