
Pokyny pre všetkých žiakov a rodičov od  3. 9. 2021  

 

1. Školský semafor 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo nový manuál pre fungovanie škôl 
a školských zariadení. Cieľom manuálu podľa ministerstva „je udržať bezpečné prostredie v školách 
a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“  Manuál bude 
ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle 
ministerstva. Súčasnú podobu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz:  
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/  
 

2. Vstup do školy 

Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7.20 do 7. 50 cez:    

HLAVNÝ VCHOD  6. 30 – 7. 00 hod – ranný klub ŠKD 

7. 20 – 7. 30 – 4. ročník 

    7. 30 – 7. 40 – 5. roč. 

    7. 40 – 7. 50 -  6. roč.  

 

VEDĽAJŠÍ VCHOD  7. 20 – 7. 30 – 1. ročník 

    7. 30 – 7. 40 – 2. roč. 

    7. 40 – 7. 50 -  3. roč.  

 

VCHOD OD TELOCVIČNE:  7. 20 – 7. 30 – 7. ročník 

    7. 30 – 7. 40 – 8. roč. 

    7. 40 – 7. 50 -  9. roč.  

 

Pred vstupom do školy si žiak nasadí rúško na tvár, dezinfikuje si  ruky, prebieha priebežné meranie 

teploty a žiak sa pred vstupom do triedy  odchádza prezuť. 

Nevyhnutné každodenné hygienické pomôcky  žiaka vo vrecúšku (kontrola prvý deň  pri vstupe do 

školy  a pravidelne v triedach):  

papierové hygienické vreckovky, mydlo, osobný uterák, náhradné rúško na tvár  

3. Vyučovací proces 

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, vyučujú sa všetky predmety. 

Žiaci  majú po celý čas pobytu v triede i v školských priestoroch povinne na tvári rúško/ šál/šatku.  

Počas vyučovania sa minimalizujú  vzájomné kontakty medzi žiakmi. Počas prestávok ostávajú žiaci 

v triedach. Prechádzacia prestávka po 3. hodine  je zrušená.  

 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/


4.  Obed  

Obed prebieha v čase od 11.00 hod. – 14. 00 hod. podľa harmonogramu jednotlivých tried.  

Deti si dávajú dole rúška pred dezinfekciou rúk pri vstupe do jedálne a nemajú ich iba pri konzumácii 

jedla. Pri odovzdávaní špinavého riadu a čakaní na 2. jedlo musia mať rúška na tvári.  

5.  Odchod domov 

Žiaci 1. ročníka, ktorí nechodia do ŠKD a na obed, odchádzajú domov  v piatok o 9.30, v pondelok 

o 10. 30 hod. a utorok o 11.00 hod.  Triedni učitelia ich odprevadia pred hlavný vchod. Nasledujúce 

dni už títo žiaci odchádzajú domov podľa stáleho rozvrhu hodín. 

 Žiaci 2. – 9. roč., ktorí nechodia na obed, končia vyučovanie podľa rozvrhu a učiteľmi z poslednej 

vyučovacej hodiny  sú odprevádzaní pred hlavný vchod. Ostatní  obedujúci žiaci (okrem ŠKD) 

odchádzajú domov  po obede, teda cca 20 – 30 min. po skončení poslednej vyučovacej hodiny.  

6. ŠKD 

Záväzné prihlášky do ŠKD dostanú žiaci 2. 9. 2021. Škola pri plnom režime nedokáže personálne  

zabezpečiť fungovanie ŠKD v režime 1 trieda = 1 klub ŠKD. Z toho dôvodu  bude ŠKD pracovať 

v štandardnom režime, kde 1 klub ŠKD bude zložený zväčša z 2 tried.  

Ranný klub v čase 6. 30 – 7. 30 hod. je v prevádzke, deti doň prichádzajú cez hlavný vchod do 7. 00 

hod.  

Odchod detí z ŠKD-  rodičia si budú preberať deti pred školou v čase, aký nahlásili p. 

vychovávateľkám. Deti budú môcť odchádzať  z ŠKD v čase o 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod.   

7. Krúžková činnosť 

Ponuku krúžkovej činnosti škola zverejní prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré žiaci dostanú 

do 14. 9. Krúžková činnosť bude nastavená tak, aby mohla pracovať nepretržite počas celého 

školského roka. 

8. Prerušenie vyučovania 

Počas školského roku 2021/22 môže v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie prerušiť riaditeľ 

školy vyučovanie iba v jednotlivých triedach. Celú školu môže dočasne uzatvoriť iba RÚVZ. Počas 

dištančného vzdelávania prechádzame na zmenený rozvrh a vyučuje sa cez aplikáciu ZOOM. 

9. Ospravedlňovanie žiakov rodičmi 

 Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac 

ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 

 



10. Kontakt so školou 

Odporúčame rodičom, aby  preferovali elektronicky kontakt so školou  prostredníctvom aplikácie 

edupage, resp. telefonicky. Vstup do školy bude povolený len výnimočne v návštevnej miestnosti pri 

vrátnici.  

 

Vážení rodičia, 

Naša škola má vyše 700 žiakov, preto musíme spoločne s vami pristupovať  k dodržiavaniu 

preventívnych opatrení  veľmi zodpovedne a  uvážlivo v prípade výskytu akýchkoľvek príznakov 

v našich rodinách  smerujúcich k ochoreniu COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, 

kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), je 

lepšie pre nás všetkých, ak sa zodpovedným a ohľaduplným prístupom vyvarujeme prípadných 

problémov, ktoré by mohli  následne spôsobiť  zatvorenie školy.  Verím, že spoločne situáciu 

zvládneme rovnako dobre, ako to bolo minulý školský rok  Ďakujeme za spoluprácu.  

 

       PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ 


