
Príloha 1. Pokyny riaditeľky školy upravujúce podmienky prevádzky školy 

1. Príchod do školy: 

a. žiaci môžu prichádzať v čase od 7:00 do 8:00 hod. cez obidva vchody 

nasledovne: 

i. vchod pre I. stupeň – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. C, 

ii. hlavný vchod – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C. 

b. v prípade potreby je možný príchod aj po 8:00 hod., už iba cez hlavný vchod 

(bude nutné zvoniť), 

c. do budovy žiak vstupuje s rúškom, 

d. pri vstupe do budovy 1.6.2020, musí odovzdať podpísané Vyhlásenie 

o zdravotnom stave dieťaťa, tlačivo bude sprístupnené na web stránke školy 

a aj zaslané cez Edupage, 

e. toto tlačivo musí odovzdať, aj keď prvýkrát nastúpi v iný deň, ako 1.6.2020; tiež 

musí tlačivo odovzdávať v prípade, že nebude v škole prítomný tri dni po sebe, 

f. po vstupe do budovy bude žiakovi meraná telesná teplota, pri teplote nad 37,2 

°C, nebude žiakovi umožnené vstúpiť do triedy a zákonný zástupca si ho bude 

musieť zo školy zobrať, 

g. po vstupnej kontrole sa žiaci po prezutí budú zdržovať vo svojich triedach, kde 

budú priebežne informovaní o organizačných pokynoch. 

2. Vyučovanie: 

a. začiatok vyučovania o 8:00 hod., 

b. I. stupeň: 

i. vyučovanie bude podľa uváženia triedneho učiteľa, zamerané bude na 

upevňovanie a opakovanie učiva, prípadne dobratie učiva, ktoré sa 

dištančnou formou nestihlo alebo nedalo prebrať, triedni učitelia sú 

zodpovední za celý vyučovací proces, 

ii. hlavné vyučovacie oblasti je dobré dopĺňať kompenzačnými predmetmi 

(VYV, HUV, TSV – len vonku). 

c. 5. ročník: 

i. vyučujúci približne dodržiava rozvrh podľa súčasného platného rozpisu 

(tri hodiny denne), ktorý si môže podľa potreby prispôsobiť a doplniť 

o kompenzačné predmety (VYV, HUV, TECH, TSV – len vonku), 

ii. materiály k výučbe zabezpečia triednym učiteľom vyučujúci daných 

predmetov (odporúčame neriešiť všetko formou pracovných listov, 

treba využívať učebnice, pracovné zošity, nakoľko by to mohlo spôsobiť 

nával pri kopírkach), 

d. 6. - 9. ročník – naďalej prebieha dištančné vzdelávanie; učitelia, ktorí budú 

prítomní v škole zvážia delegovanie ich dištančnej práce na iného učiteľa 

a informujú o tom riaditeľku školy, 

e. v prípade priaznivého počasia, čo najviac vyžívať učebňu v prírode a areál školy, 

f. pomôcky, ktoré si žiaci prinesú do školy (učebnice, zošity, peračník, atď.), 

ostávajú v škole počas celého obdobia, nepredpokladá sa, že budete žiakom 

zadávať domáce úlohy. 



3. Koniec vyučovania: 

a. jednotlivé triedy budú končiť nasledovne: 

i. 1., 2. ročník - o 12:00 hod., 

ii. 3, 4. ročník – o 12:30 hod., 

iii. 5. ročník – o 13:00 hod., 

b. žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v ŠJ a neostávajú v ŠKD, odovzdajú učitelia 

zákonnému zástupcovi alebo pustia domov, podľa dohody so zákonným 

zástupcom. 

 

4. Školská jedáleň: 

a. do školskej jedálne sa žiaci premiestňujú a vstupujú v rúšku, rúška si skladajú 

iba počas jedenia, 

b. každá trieda má stanovený presný čas vstupu do školskej jedálne,  

11:00 – 4. A, 4. B, 

11:05 – 1. D, 

11:30 – 1. A, 1. B, 

11:35 – 1. C, 

12:00 – 2. A, 2. B, 

12:05 – 2. C, 

12:30 -3. A, 3. B, 

12:35 – 4. C, 

13:00 – 5. A, 5. B, 

13:05 – 5. C. 



c. každá trieda má určený sektor, v ktorom sa bude stravovať počas celého 

obdobia a dvere, ktoré bude používať pri vstupe do ŠJ, 

d. po vstupe do ŠJ je potrebné použiť dezinfekciu na ruky. 

 

5. ŠKD: 

a. každá trieda má svoje oddelenie ŠKD, 

b. ŠKD pre 5. ročník sa neotvára, 

c. ŠKD pre 4. A, 4. B triedy sa pravdepodobne neotvára vzhľadom na nízky záujem 

žiakov (ešte upresníme po rozhodnutí zriaďovateľa), 

d. pri odchode žiakov z ŠKD: 

i. z budovy školy (v prípade nepriaznivého počasia)  je potrebné volať 

vychovávateľke v ŠKD, žiak sa pred odchodom z budovy zastaví 

v zborovni a následne bude odovzdaný zákonnému zástupcovi alebo 

inej poverenej osobe žijúcej v jednej domácnosti so žiakom, 

ii. z areálu školy (v prípade priaznivého počasia) odovzdá vychovávateľka 

žiaka priamo zákonnému zástupcovi alebo inej poverenej osobe žijúcej 

v jednej domácnosti so žiakom. 

 


