
Oznam o organizácii vyučovania v ZŠ v prípade 
otvorenia školy od 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020 

 
      Vážení zákonní zástupcovia žiakov! 
 

• Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a po dohode so zriaďovateľom v prípade 
otvorenia školy bude naša škola od 1.6.2020  otvorená pre ročníky 1.-5., ŠKD pre 
ročníky 1.-4.  

• Podľa Vášho prejaveného záujmu  bude vyučovanie v ZŠ realizované podľa pokynov 
MŠ, skupiny budú vytvorené s maximálnym počtom do 20 žiakov. 

• Vyučovanie sa bude realizovať v blokovom vyučovaní v interiéri aj v exteriéri školy 
v rozsahu 4 vyučovacích hodín, v čase od 8:00 – 12:00. Každé ráno sa bude realizovať 
dezinfekcia rúk  a monitoring zdravotného stavu žiakov – meranie telesnej teploty 
bezdotykovým teplomerom. Prestávky budú zabezpečené tak, aby nedochádzalo 
k stretnutiu jednotlivých skupín. 

• Stravovanie žiakov bude zabezpečené v ŠJ pri dodržaní všetkých hygienicko-
epidemiologických odporúčaní.  

• ŠKD bude v prevádzke od 12:00 - 16:30. 
• Rodičia nesmú vstupovať do budovy školy. 

 
Povinnosti pre zákonných zástupcov:    
 

• Zodpovedáte za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 
žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, 
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

• Ak bude dieťaťu nameraná zvýšená teplota, ste povinný si dieťa  bezodkladne 
vyzdvihnúť pred vchodom školy. 

• Zabezpečíte pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 
• Zabezpečíte, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v 

spoločnej domácnosti. 
• Dodržiavate pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
• Predkladáte 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. 

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 
bezodkladne o tejto situácii informujete príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné 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 
okamžite vylúčené a zákonný zástupca má povinnosť si ho bezodkladne vyzdvihnúť.  

 
Vyhlásenie, ktoré musíte odovzdať pri prvom nástupe žiaka si môžete stiahnuť 
a vytlačiť tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf  
 
Žiaci 1.—5. ročníka, ktorí sa vzdelávania v škole nezúčastnia, naďalej pokračujú vo 
vyučovaní v domácom prostredí, sú v kontakte so svojimi učiteľmi. 
 
 
 



 
 
Žiaci 6. -9. ročníka 
 

• Výchovno-vzdelávací proces pokračuje dištančnou formou vzdelávania. 
• Podľa usmernení MŠVVaŠ je upravený obsah vzdelávania. 
• Pri akýchkoľvek problémoch majú žiaci aj zákonní zástupcovia žiakov možnosť 

konzultácií s učiteľmi. 
• Záverečné hodnotenie práce žiakov bude dodržiavať všetky odporúčania, bude 

zohľadňovať mimoriadnu situáciu a s detailnými kritériami budete oboznámení do 
konca mája. 

 
Ďalšie oznamy budeme postupne zverejňovať na webovej stránke školy.  
 
Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí úspešne dokončiť tento školský rok 2019/2020 
aj v týchto neobvyklých podmienkach. 
Ďakujeme všetkým rodičom za ich podporu, spoluprácu, slová uznania aj kritiky. Situácia je 
mimoriadna, nikto z nás nemal podobnú skúsenosť,  preto vzniknuté kritické situácie musíme 
zvládať spoločne.  
 
 
 

Usmernenie MŠVVaŠ :       
 
https://www.minedu.sk/data/att/16306.pdf  
 
 

 
 


