
Organizačné zabezpečenie  výchovy a vzdelávania v prípade otvorenia 

prezenčného vzdelávania od 15.2.2021 (alebo prvý deň po ukončení 

dištančného vzdelávania na našej škole) 

 

 Neohroziť zdravie žiakov a zamestnancov školy (minimalizovať riziká) 

 Naplniť ciele jednotlivých vyučovacích predmetov v zmysle Školského 

vzdelávacieho plánu pre žiakov všetkých ročníkov 

 Zabezpečiť prevádzku Školského klubu detí, aby sme umožnili 

socializáciu detí a zároveň odbremenili rodiny, vrátane zabezpečenia 

stravovania v školskej jedálni 

 Dodržať ľudské práva žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov 

 

V triedach nemáme možnosť rozložiť lavice tak, aby každý žiak sedel sám, 

z toho dôvodu je potrebné, aby deti mali rúško na tvári celý deň. Počas každej 

prestávky sa bude vetrať a preto je možné, že bude v triedach trochu chladnejšie, 

ako obyčajne. Odporúčame deti obliecť do vrstiev, aby sa mohli podľa potreby 

obliecť-vyzliecť. 

Rozvrh hodín dostanú od triednej pani učiteľky, v prvý deň si treba priniesť do 

školy všetky učebnice, pracovné zošity a písanky, peračník, prezuvky, pitie.  

Dňa 15.2. v pondelok ráno v čase ktorý si dohodnete s triednou učiteľkou je 

potrebné, aby žiak/žiačka prišiel v sprievode jedného z rodičov.  

Triedne učiteľky 1. ročníka budú stáť pred školou, triedne učiteľky 2.-4. ročníka 

z boku školy.  

Zákonný zástupca pomôže s ťažkou taškou, osobne odovzdá dieťa triednej pani 

učiteľke v priestoroch pred budovou školy. Ďalej odovzdá „ČESTNÉ 

PREHLÁSENIE“, že jeden z rodičov má negatívny test , nie starší ako 7 dní. 

Test prinesie pri nástupe k nahliadnutiu. Nevyžadujeme kópiu negatívneho testu 

ako je to napísané v prehlásení.  

Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID19, je potrebné 

priniesť k nahliadnutiu potvrdenie od lekára o prekonaní choroby. Rodič si musí 

sledovať, kedy mu uplynie platnosť testu a vždy znova po 7 dňoch posielať nové 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE a preukázať sa negatívnym testom.  

Tlačivo bude zverejnené na webstránke školy, takže si ho môžete vopred 

vytlačiť a vypísať, vytlačené tlačivá budú tiež k dispozícii v obale na bráne 

školy pri hlavnom vchode alebo ho vypíšete v pondelok ráno pred školou. Deti, 

ktoré prídu v inom čase, ako sa dohodne triedna učiteľka vybaví pani 

zástupkyňa s pani vychovávateľkou. 



 

Príchod do školy-ranný filter, denný filter 

Od 16.2. žiaci budú prichádzať do školy medzi 7:00 a 7:40 odprevádzajúci rodič 

nevstupuje do budovy školy. Aj pri stretnutiach rodičov pred školou 

odporúčame dodržiavať bezpečné vzdialenosti. Žiakovi/žiačke po vstupe do 

školy bude bezdotykovým teplomerom odmeraná orientačne teplota 

a vydezinfikované ruky. Ak sa v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky 

choroby, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme telefonovať 

rodičovi, aby si dieťa vyzdvihol. 

Oblečenie a desiatovanie 

Počas dopoludnia sa každý deň budú zaraďovať vyučovacie aktivity na 

školskom dvore, preto je dôležité, aby mali deti oblečenie do každého počasia, 

pokojne aj športové, aby sa nebáli zašpiniť. V prípade mrazu aj čiapku, rukavice 

a šál a teplú obuv. V prípade mokrého počasia je vhodné mať aj rezervné 

oblečenie, ktoré nachystajte deťom do vrecúška. 

Upravujeme aj „režim desiatovania“. Ráno majú prísť do školy deti 

naraňajkované. Chceme minimalizovať skladanie rúšok v interiéri, preto nebude 

možné, aby deti desiatovali podľa chuti, hocikedy. Desiatovať sa bude podľa 

možnosti na školskom dvore podľa režimu triednej učiteľky. Deti budú mať 

čerstvo umyté alebo vydezinfikované ruky a zoberú si desiatu v sprievode pani 

učiteľky von. Vonku si zložia rúška a s udržiavaním bezpečných vzdialeností 

zjedia desiatu. Prosíme rodičov, aby nebalili deťom desiate, ktoré sa musia jesť 

„komplikovane“. Pitie im nachystajte do fľaše, tak ako ste zvyknutí. 

Rozvrh a vyučovanie 

Žiaci 1.stupňa sa budú učiť podľa dočasného upraveného rozvrhu podľa 

pokynov triednej učiteľky. V prvý deň si donesú do školy všetky učebnice 

a zošity. Učebné pomôcky si budú nechávať v škole. Rozvrh hodín bude 

flexibilný, bude sa prispôsobovať aktuálnym potrebám žiakov a pedagógov. 

Školské potreby budú mať v škole, preto rodič sleduje doma iba zrkadielko kvôli 

oznamom. Domáce úlohy budú učitelia zadávať s ohľadom na tieto skutočnosti. 

Do odvolania z dôvodov nemiešania sa skupín bude triedna učiteľka 

zabezpečovať vyučovanie všetkých hodín vo svojej triede. 

Odchod zo školy (nedružinári) 

Po skončení vyučovania si rodič, alebo ním poverená osoba, prevezme dieťa. 

Prosíme vás, aby ste sa zbytočne vo veľkom počte nestretávali v medzichodbe 



školy, kde sa nachádza videovrátnik . Ak bude žiak odchádzať domov bez 

sprievodu, je potrebné to písomne oznámiť triednej učiteľke.  

Školská jedáleň- obedy 

Stravu zabezpečuje školská jedáleň od 15.2.2021 žiakom 1.stupňa. Tieto deti 

pôjdu na obed v doprovode vychovávateľky v stabilných skupinách, ktoré 

sa nebudú v rámci týždňa meniť. V prípade že na obed pôjde dieťa, ktoré 

nenavštevuje ŠKD, môže ísť na obed len so svojou skupinou.  

Organizačne sa nedá zabezpečiť, aby sa v jedálni nachádzala len jedna trieda. 

Podľa možností budú sedieť pri stole po jednom dieťati, maximálne dvaja – do 

kríža. V jedálni budú dve triedy, maximálne 3 (podľa počtu detí). Triedy budú 

mať medzi sebou dvojmetrový rozostup. 

Na stravu bude prihlasovať deti podľa záujmu škola. 

Školský klub detí 

Z kapacitných dôvodov zabezpečujeme ŠKD iba pre žiakov 1. až 3.ročníka 

v skrátenom čase od skončenia vyučovania do 16:30 v  oddeleniach, ktoré sa 

nebudú miešať. Nezabudnite na vhodné oblečenie a obuv. Deti si treba 

vyzdvihnúť najneskôr do 16:30. 

Ranná ŠKD bude od 7:00 bez miešania sa detí.  

Rúška 

Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých 

rúšok. V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre 

potrebu výmeny počas dňa. Odporúčame minimálne chirurgické s drôtikom 

okolo nosa, alebo respirátor typu FFP2. (Stávalo sa, že deti nosili to isté rúško 

niekoľko dní, alebo im padalo z tváre, nakoľko nebolo skontrolované, či mu 

prilieha, či mu pasuje gumička a pod.) V núdzovom prípade dieťaťu rúško 

vymeníme, aby sme ochránili ostatných. 

Pedagogickí, nepedagogickí a odborní zamestnanci školy 

Počas práce budú mať všetci zamestnanci respirátory typu FFP2 a podľa 

uváženia aj ochranné rukavice a štít. Všetci zamestnanci budú disponovať 

negatívnym testom, v zmysle aktuálnych pokynov. 

Dezinfekcia i upratovanie 

Priestory školy sa budú 2 krát denne čistiť, vrátane dezinfekcie záťažových 

povrchov (kľučky, lavice, toalety). K dispozícii bude alkoholová dezinfekcia na 

ruky, voda, mydlo a papierové utierky.  



Na dezinfekciu  priestorov budeme používať germicídny žiarič, v čase 

neprítomnosti detí. 

Školský psychológ 

Vzhľadom na celkové zhoršenie psychického zdravia dospelých aj detí 

poskytujeme psychologickú podporu, pomoc a poradenstvo.  

Individuálne online stretnutie so školskou psychologičkou si môžete dohodnúť 

v čase od 7:30 do 15:30  s Mgr. Renatou Žákovičovou na telefónnom čísle  

+421947487704  .  

Deti, ktoré nenastúpia  

Deťom, ktoré budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní budú pani učiteľky  

podľa možností  zadávať úlohy.   

Žiaci 2.stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne. Rozvrhy hodín ostávajú 

v platnosti aj od 15.2.2021.  

 

Vážení rodičia.  

Veľmi si vážim Vašu doterajšiu úlohu, ktorá Vám pribudla pri dištančnom 

vzdelávaní. Zvládate zabezpečovať rodinu, deti a popritom aj mnohí pracovať.  

Ale vážim si aj prácu svojich kolegov – pedagógov, ktorí zabezpečujú dištančné 

vzdelávanie. Nie je to ani pre nich jednoduché, a preto sa teším, ak sa im online 

hodiny podaria. Teším sa, že sme sa nezaradili medzi iné školy, ktoré svoju 

prácu zúžili len na zasielanie materiálov. Prosím, držme spolu.  V prípade 

potreby sa pýtajte, všetky kontakty na zamestnancov školy nájdete na 

webstránke školy.  

Upozorňujem, že napriek tomu, že robíme všetko pre to, aby sme dokázali 

od pondelka zabezpečiť vyučovanie, môže sa stať, že z objektívnych 

dôvodov to nebude možné (napríklad zhoršenie epidemiologickej situácie). 

V poslednom čase sa vyskytlo dosť prípadov bezpríznakovej pozitivity 

u detí od 4 – 11 rokov.  V čase, keď učitelia nastupujú do práce s rizikom 

prenosu choroby z „bezpríznakových“ detí do vlastnej rodiny (mutácie), 

dôrazne žiadame rodičov, aby dodržiavali epidemiologické predpisy aj 

mimo školy. V čase lockdownu nie je dovolené navštevovať sa medzi 

domácnosťami a na vychádzanie z domu sa vzťahujú obmedzenia 

(zabezpčenie základných potravín, drogérie, neodkladná návšteva lekára 

a pod.) Bolo by nekorektné, ak by sme podstupovali tieto riziká a potom by 

sme zistili, že mimo školy sa stretávajú rodiny a deti z rôznych domácností. 

Medzi pedagógmi školy a ich rodinnými príslušníkmi sú aj rizikové osoby 



z pohľadu veku a zdravotného stavu, preto vás žiadame o zodpovedný 

prístup.  


