
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6.2020 do 30.6. 2020 

Riaditeľka Základnej školy, Školská č, 1,951 87 Volkovce vydáva pokyn v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR 

zo dňa 18. mája 2020 (zverejneného na webovom sídle MŠVVaŠ SR) nasledovne:  

1. Prevádzka a vnútorný režim základnej školy do konca školského roku 2019/2020 

2.  Škola bude otvorená od 1.6.2020 do 30.6.2020.  

3. Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. 

4.  Nebudú žiadne krúžky organizované školou. 

5.  Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, 

rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho 

množstva osôb. V nevyhnutnom prípade zrealizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez 

prítomnosti rodičov a iných osôb nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v 

prírode a viacdňové školské výlety. 

6. Nástup do školy 

7.  Vstup rodičov do budovy je zakázaný!  

8. Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami 

zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese. 

9.  Ranný príchod do školy: I. skupina 7:00- 7:30, II. skupina 7:30 – 7:40, III. skupina 7:40- 8:00h. 

10. Každý žiak musí mať dve rúška (respektíve dve pokrývky dýchacích ciest) a 3 balíčky 

hygienických vreckoviek. Žiaci budú vstupovať s rúškami na tvári so svojimi zákonnými 

zástupcami v priestoroch pred školou na vyznačených miestach a v potrebných odstupoch. V 

záujme bezpečnosti môžu žiaci prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v 

spoločnej domácnosti, alebo žiak môže prísť aj sám. 

11. Žiaci prejdú každodenným ranným zdravotným filtrom:  zákonný zástupca, žiak predloží pri 

prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy 

v trvaní viac ako tri dni, písomné čestné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, zákonný zástupca musí 

počkať na prevzatie žiaka učiteľom. 

12. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu, odíde v sprievode zákonného zástupcu domov, prípadne  

budeme kontaktovať zákonného zástupcu a vyučovania sa nemôže zúčastniť. 

13.  Meranie teploty žiakom bude pri vstupe do budovy ZŠ. 

14. Dezinfekcia rúk žiakov po vstupe do budovy.  

15.  Vzdelávanie nebude pokračovať podľa školského vzdelávacieho programu, ale bude zamerané 

na opakovanie, precvičovanie a utvrdzovanie učiva, posilnenie výchovných predmetov pre 

lepšie adaptovanie žiakov a podporenie ich sociálnych zručností. Po obnovení vyučovania v 

škole sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať najmenej tri týždne od nástupu žiakov do 

školy. Budeme organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v 

areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí sa budú 

vykonávať aj telesno-výchovné aktivity. Budeme využívať blokové, relaxačné, výchovné a 

vzdelávacie aktivity z predmetov. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú 

prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, 

znalostí a zručností. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť 

tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci  

základnej školy zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese v súlade 

s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností. 

16. Žiaci si prinesú 1. 6. 2020 všetky učebnice, zošity, pomôcky na TSV, VYV, ktoré si nechajú 

v škole do 30. 6. 2020. V nasledujúce dni si vždy prinesie iba písacie potreby, desiatu, pitný 

režim. 



17. Vyučovanie bude prebiehať od 8:00 - 12:30h. 

18. Stravovanie bude prebiehať podľa časového harmonogramu pre jednotlivé skupiny v čase od 

11:30 do 12:30h. I. skupina: 11:30 - 11:50h, II. Skupina: 12:00 - 12:30h, III. skupina: 12:30 – 

12:50h, 

( čas je orientačný, predpokladáme, že všetci žiaci budú mať obed vydaný do 12:30h). Z 

organizačných dôvodov bude v jedálni vždy iba jedna skupina. Medzi striedaním skupín bude 

5 - 10 minútová prestávka na dezinfekciu stolov, vetranie a prípravu stolovania. 

19.  Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na pobyt v ŠKD, odchádzajú domov po obede. 

20. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov).  

21. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška/pokrývky dýchacích ciest a papierové 

jednorazové vreckovky. Dieťa môže nosiť aj svoj vlastný dezinfekčný prostriedok. 

22.  Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca 

školského roku 2019/2020.  

23. Predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky 

žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné čestné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .  

24.  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. 

25.  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym 

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

26.  Pitný režim žiaka zabezpečí zákonný zástupca a označí fľašu menom žiaka. 

Vážení rodičia, napriek obmedzujúcim hygienickým predpisom sa už na Vaše dieťa tešíme a veríme, 

že vzniknutú situáciu spoločne zvládneme.  

       Technické zabezpečenie prevádzky školy : Škola zabezpečí dôkladné čistenie všetkých priestorov, 

v ktorých sa žiaci a zamestnanci budú nachádzať podľa platných pokynov a nariadení. 

 

Vo Volkovciach 28.5. 2020 

                                                                                                      PaedDr. Mária Považanová 

                                                                                                              riaditeľka školy 


