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 Pokyny k otvoreniu školy od 01.06.2020 

Vážení rodičia, 

na základe odporúčania MŠVVaŠ SR  a ÚVZ SR zo dňa 18.05.2020 sme pripravení  spustiť 

prevádzku ZŠ pre všetkých žiakov 1.-5.ročníka  s obmedzenými podmienkami. 

V triedach budú skupiny žiakov s  max.  počtom 20. Skupiny tvoria samostatné triedy podľa 

jednotlivých ročníkov. 

Popoludní môžu žiaci pokračovať v ŠKD v nezmenených skupinách. 

  

Podmienky prevádzky školy: 

Prevádzka školy začína o 07:00 hod  preberaním detí triednym učiteľom po prejdení 

ranným filtrom. Končí 16:00 hod. V prípade potreby bude nutné počkať pred pavilónmi 

školy v primeraných odstupoch. 

Žiaci 1.- 4.ročníka   4 vyučovacie hodiny do 11.35 hod. + obed +  ŠKD do 16.00 hod. 

Žiaci 5. ročníka        5 vyučovacích hodín do 12.20 hod. + obed. 

Rozmiestnenie tried do pavilónov: 

 1A,1B,1C,2A,2B – D pavilón 

5A, 4A, 4B – C pavilón 

5B, 3A, 3B, 4C – B pavilón 

 

Zákonný zástupca: 

-     zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy / nosenie rúšok, 

dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov 2 m/, 

-     do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje, 

-     dieťa odovzdáva a preberá v stanovených časoch pred budovou školy /pokiaľ chodí 

domov samé – písomný súhlas od zákonného zástupcu/, 
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-     zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň 2 rúška, igelitové vrecko na rúška, balíček 

hygienických vreckoviek, 

-     pri prvom nástupe dieťaťa alebo po každom prerušení predkladá zodpovednému 

pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti /viď 

https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf/; ak nemáte 

možnosť vytlačiť si tlačivo, bude k dispozícii na vyplnenie pred budovou školy 01. 06. 

-     bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľku školy o podozrení alebo 

potvrdenom výskyte COVID-19, alebo nariadení karantény u dieťaťa, alebo v rodine, kde 

dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok vylúčené zo školy. 

  

Žiak: 

 po príchode do školy sa prezuje do prezuviek, 

 v sprievode pedagóga spolu s celou skupinou si odchádza umyť a vydezinfikovať  

ruky bežným spôsobom, 

 vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško, v triede si rúško odloží do igelitového 

vrecka, 

 čo najmenej sa kontaktuje so žiakmi iných skupín. 

  

Učiteľ a škola: 

 po príchode žiaka do školy uskutoční podľa harmonogramu ranný filter triedny učiteľ 

/meranie teploty, dezinfekcia obuvi,   preberanie vyhlásenia pri prvom nástupe do 

školy /, 

 zabezpečí v miestnosti, kde sa skupina nachádza, časté vetranie, 

 organizuje výchovnovzdelávací proces aj vonku, skupiny sa striedajú v stanovených 

intervaloch, 

 pravidelne upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní 

a kýchaní, 

 organizuje presuny žiakov po chodbe tak, aby sa čo najmenej stretávali s inými 

skupinami. 

 všetky hygienické opatrenia sa vzťahujú aj na výchovnú činnosť v ŠKD, 

 dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel sa týka aj ŠJ /dezinfekcia priestorov, 

vetranie/. 

  

V Nitre 25.5.2020                                          Riaditeľka školy: PaedDr. Mária Sailerová 

 

https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

	Pokyny k otvoreniu školy od 01.06.2020

