
Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu 

Základnej školy Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava  

a školského klubu detí pri ZŠ 

a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 22.6.2020. 

 

Do školy majú možnosť prezenčne nastúpiť všetci žiaci. 

Vyučovanie: 

8:00 – 11:30 hod. - 1.stupeň 

8:00 – 12:40 hod - 2.stupeň 

Školský klub detí  - prevádzka: 

7:00 – 7:45 hod. - 11:30 – 16:30 hod. 

 

Žiaci 1. – 9. ročníka budú vo svojich kmeňových triedach.  

Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým 

teplomerom a v chodbe  školy si každý vydezinfikuje ruky. 

 Dôležité: Dieťa, ktoré príde do školy po prvýkrát pri nástupe do školy zákonný zástupca alebo 

dieťa odovzdá vyplnené VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA (viď príloha 

1) učiteľovi, ktorý vykonáva ranný zdravotný filter. 

 VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA sa odovzdá po každom 

prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni. 

Rozpis vstupu do budovy školy: 

1. – 4 . ročník - Hlavný vchod 

2. stupeň - Bočný vchod č.2 

Deti sa prezúvajú v šatniach. 

 

Stravovanie v školskej jedálni. 

V prípade záujmu o obed v školskej jedálni je potrebné nahlásiť záujem mailom 

sjzscerba@zscerba.edu.sk alebo  telefonicky ešte tento týždeň, číslo do ŠJ je 

+421262244108. Na vydanie obeda je potrebný čip.  

ROZPIS STRAVOVANIA V ŠJ:  

 

11:00 – 11:30     2. stupeň  

11:35 – 11:55     1.A, 1.C +1.B  

12:00 – 12:25     2.B + 2.A, 3.A + 3.C +  4. ročník  

12:30 – 12:55     3.B  

13:00 – 13:25     pedagogickí zamestnanci 

Poprosíme rodičov, aby v prípade, že sa deti v dňoch 29.6. a 30.6.2020 nebudú stravovať 

v školskej jedálni, ich odhlásili najneskôr v piatok 26.6.2020. Ďakujeme za porozumenie. 

mailto:sjzscerba@zscerba.edu.sk


 Potreby, ktoré si deti prinesú  – vrecko s prezuvkami, jedno rúško na tvári, jedno 

náhradné rúško v taške, papierové jednorazové vreckovky, nápoj, desiata. Na ďalšie dni 

si prinesú veci podľa pokynov vyučujúceho. 

 Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú 

utierku, ktorú po použití odhodí do koša. 

 Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, 

kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. 

 Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo 

ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov triedy, kde 

prebieha výchovno-vzdelávací proces.  

 Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa 

žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy 

nachádzajú. 

 Deti, ktoré sa nebudú stravovať v ŠJ, musia po skončení vyučovania odísť domov.  

 Poprosíme rodičov, aby ste triednemu učiteľovi dali vedieť, ak Vaše dieťa nenastúpi 

alebo v niektorý deň nepríde. Prosíme, aby ste to oznámili dopredu, nie spätne, keďže 

nástup je dobrovoľný, aby sme vedeli, kde sa to dieťa nachádza. Ospravedlnenky za jún 

netreba. 

 Ak potrebuje žiak odísť skôr, príde pre neho zákonný zástupca alebo donesie lístok, 

ktorý bude obsahovať meno žiaka, dátum, čas, uvedené, že v tom čase za neho 

zákonný zástupca preberá zodpovednosť, podpis zákonného zástupcu žiaka.  

 Ak má dieťa symptómy akéhokoľvek ochorenia, nesmie ho zákonný zástupca poslať 

ráno do školy. 

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou 

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

Odovzdávanie učebníc, učebnice dať do poriadku (vygumované, zalepené, skontrolovať 

podpisy žiakov v učebnici).  

Ak žiak nenastúpi do školy, je nutné doručiť učebnice do školy triednemu učiteľovi.              

(V odôvodnených prípadoch, po dohode s triednym učiteľom, si žiak  - okrem žiakov 9. 

ročníka, môže učebnice ponechať počas letných prázdnin a odovzdá ich posledný augustový 

týždeň). 

 

Pokyny vypracovala Mgr. Zora Dóczyová, riaditeľka školy 

V Bratislave 18.06.2020 



 

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, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 

ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).  

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:  

 

 


