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OZNAM O PREDBEŽNEJ ORGANIZÁCII VYUČOVANIA OD 
1.6.2020 

 
Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu 

verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 pripravujeme organizáciu a začatie 
vyučovania pre  žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ v súlade s protiepidemiologickými 
opatreniami od 1.6.2020. 

 
V ZŠ možno vytvárať skupiny žiakov max. do počtu 20 žiakov.  Skupinu môžu 

tvoriť aj žiaci rôznych ročníkov. Vytvorená skupina sa nebude meniť v priebehu týždňa. 
Jednotlivé skupiny žiakov budú prichádzať ráno do školy v stanovenom čase a do 
budovy budú vstupovať cez určený vchod. Našou snahou bude vytvoriť skupiny žiakov 
tak, aby žiaci mohli pokračovať popoludní v školskom klube detí. 
 
Prevádzka základnej školy bude od 07.30 h do 15.30 h počas pracovných dní. 
 
Predbežný časový harmonogram vyučovania : ( môže sa meniť  po rozdelení 
žiakov do skupín). 
 
ročník          príchod do školy        vyučovanie           obed         školský klub     odchod domov 
1.-5.ročník         07.30 - 07.50 h         7.50-11.30       11.15-12.30    12.30-15.30             15.30 

 
Pre úspešný  priebeh obnovenia vyučovania a trojstrannú spokojnosť žiakov, 

rodičov a učiteľov   si prosím prečítajte nasledovné pokyny: 
  

Zákonný zástupca: 
 zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie 

rúšok, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk); 
 do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje, je zakázaný voľný pohyb rodičov, 

návštev, v budove školy; 
 dieťa odovzdáva a preberá podľa vyššie stanovených časov pred budovou školy, 

nie ľubovoľne; 
 zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška 

a balíček hygienických vreckoviek, prezuvky a oblečenie na telesnú výchovu, 
mnohí žiaci si zobrali domov prezuvky a úbor, prosím overte si informácie 
u svojich detí; 

 pred nástupom dieťaťa do školy – ak chcete, aby navštevovalo aj školský klub, má 
uhradený poplatok za školský klub detí; 

 pri prvom nástupe dieťaťa alebo po každom prerušení na viac ako tri dni, 
predkladá zodpovednému pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď 
príloha na webovej stránke školy); 

 bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení 
alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo 
v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené. 

 
 



Žiak: 
 po príchode do školy sa prezuje do prezuviek, ktoré si donesie z domu; 
 spolu s pedagógom a celou skupinou si ide umyť ruky bežným spôsobom; 
 všade vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško, okrem svojej triedy; 
 čo najmenej sa kontaktuje so žiakmi iných skupín. 

 
Učiteľ a škola: 

 po príchode žiaka do školy uskutoční ranný filter (meranie teploty bezdotykovým 
teplomerom, preberanie vyhlásenia o bezinfekčnosti pri prvom nástupe do školy); 

 zabezpečuje v miestnosti, kde sa zdržiava skupina žiakov, časté vetranie; 
 organizuje väčšiu časť dňa vonku, skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú; 
 pravidelne upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní 

a kýchaní; 
 presuny žiakov a pohyb po chodbách organizuje tak, aby sa čo najmenej stretávali 

s inými skupinami. 
 
 

Vážení rodičia, svojím dobrovoľným rozhodnutím umiestniť dieťa v základnej 
škole vyjadrujete súhlas s obmedzenými podmienkami prevádzky základnej školy v čase 
od 01.06.2020 do 30.06.2020.  

 
   Ďakujeme za  Vaše pochopenie, ústretovosť a trpezlivosť. 

                                                                                                                                     
 
 
 V Spišskom Bystrom 22.5.2020 
            
                                        

Mgr. Štefan Luha 
                       riaditeľ školy 
 


