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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6.2020 
 

• prevádzka školy začína od 7,15 – 8,00  
•  ŠKD funguje do 16,30 
• vyučovanie končí striedavo podľa skupín v čase od 11:15 do 12:55  

z dôvodu striedania skupín v školskej jedálni, 
• 1. júna je povinnosť zákonného zástupcu priniesť 

podpísané vyhlásenie osobne 
• vyhlásenie je nutné priniesť vždy, keď žiak nepríde do školy 3 a viac 

dní 
• každé ráno bude žiakom odmeraná teplota a dezinfikované ruky, 

vykonáme ranný filter 
• v prípade, že žiak bude mať po opakovanom meraní zvýšenú 

teplotu (nad 37,2 °C), nemôže ísť do školy a spolu so zákonným 
zástupcom odíde domov 

• žiak ráno prichádza do školy výlučne s dospelým členom 
žijúcim v spoločnej domácnosti, ktorého povinnosť je mať 
rúško a dodržiavať  vzdialenosť  2 m  od ostatných osôb  

• do budovy školy je zakázaný vstup zákonným zástupcom, 
rodičom a všetkým cudzím osobám 

• obedy- vedúca ŠJ bude prihlasovať žiakov nastupujúcich do školy 
na celý mesiac, odhlásenie na jednotlivé dni robia zákonní 
zástupcovia individuálne  

• žiak opúšťa školu len s osobou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti 
(DO  ŠKOLY  JE  ZÁKAZ  VSTUPU  AJ  V  RÁMCI  ŠKD) 

• v prípade, že pôjde žiak domov sám, musí predložiť potvrdenie 
(oznam) s uvedeným časom odchodu, podpísané zákonným 
zástupcom 

• spôsob odchodu žiaka zo školy a z ŠKD je na individuálnej 
telefonickej dohode denne medzi pedagógom a zákonným 
zástupcom 

• žiak musí mať rúško v celom interiéri školy s výnimkou triedy (v 
taške, alebo skrinke, musí mať náhradné rúško a balík 
hygienických vreckoviek, odporúčame aj dezinfekčný gél na ruky) 

• triedni učitelia (v prípade novovzniknutých skupín „dočasní 
triedni učitelia“) vám v prípade zmien pošlú pokyny najneskôr do 
29. mája 
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