
Organizácia vyučovania od 1.6.2020  

 

Otvorenie  školy: 07:00 hod., žiaci idú do svojich tried 

Začiatok vyučovania: 08:00 hod. 

Obedňajšia prestávka: 11:30 hod.  

Koniec vyučovania pre 5.ročník, nestravujúcich sa žiakov: 11:30 hod.  

Činnosť ŠKD: od 11:30 do 16:00 hod. (nebude ranná a dlhá služba) 

Vstup do školy cez predný vchod a zadný vchod: blok A(2.stupeň), blok B(1.stupeň) 

4.ročník  a 5.A bude mať triedy v bloku A(2.stupeň):  

5.A-do 6.A 

4.A-do 8.B 

4.B-do 9.B 

4.C-do 7.B 

4.D-do 7.A 

 

 Deti prídu do školy s rúškom v doprovode zákonného zástupcu. 

 Pred vchodom do budovy školy dodržiavajú rodičia a žiaci predpísanú  bezpečnostnú 

vzdialenosť. 

 Zákonný zástupca odovzdá pedagógovi pred vchodom podpísané vyhlásenie, že dieťa 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,  priložené  je v prílohe. Bude k dispozícii aj 

pri vstupe. 

 Pedagogický zamestnanec odmeria žiakovi teplotu bezdotykovým teplomerom, ak nie 

je teplota zvýšená, bude mu vykonaná dezinfekcia rúk. Žiak ide so svojej triedy. 

 

 Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové 

jednorázové vreckovky.  

 Program 1.6.2020: Deň detí ( priniesť si športové oblečenie, peračník s farbičkami, 

pomôcky na výtvarnú výchovu a desiatu s pitným režimom)  

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa .................................................................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že 

regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 

dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor 

alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa, alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 

ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), 

že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 V ................................. dňa ...................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 


