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Prevádzka a vnútorný režim školy od 2. 9. 2021 

Organizácia vstupu: 

8,30 hod:       1. ročník                                                                         hlavný vchod 

                        2. – 4. ročník                                                                 vchod 1. stupňa 

                        5. – 9. ročník                                                                 vchod 2. stupňa 

9,00 hod: Slávnostné otvorenie školského roka v jednotlivých triedach 

                                  ( Podrobné informácie na web stránke školy ) 

Podmienka nástupu žiaka do školy : 

Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti 

dieťaťa pri prvom nástupe do školy  a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe 

nasledujúcich dní (vrátane víkendov) – je potrebné ho vyplniť cez stránku Edupage (úvodná 

stránka-žiadosti-vyhlásenia). Prvácki rodičia ho prinesú v papierovej forme.  

Zákonný zástupca žiaka hlasovaním na Edupage vyjadril záujem o AG testy určené na 

samotestovanie v domácom prostredí. Z dôvodu nedostatku testov samotesty škole neboli 

zatiaľ pridelené. O pridelení testov nás bude príslušný  okresný úrad informovať. Následne 

bude škola informovať zákonných zástupcov.  

Prekrytie horných dýchacích ciest: 

 Každý žiak z dôvodu ochrany zdravia ostatných žiakov, ako aj učiteľov a ostatných 

zamestnancov školy je povinný nosiť rúško v triede a aj v spoločných priestoroch školy počas 

celého vyučovania a výchovnej činnosti v popoludňajších časoch podľa aktuálne platnej 

vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Ranný filter: 

Každé ráno pred vstupom do budovy školy prebehne meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk. 

Do budovy žiaci vstupujú podľa časového rozpisu. Žiaci vchádzajú do budovy školy určenými  

vchodmi. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti 

a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie 

vstúpiť do priestorov školy. Pri zistení príznaku bude žiak dočasne umiestnený v karanténnej  

miestnosti. Bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si žiaka prevezme. 

Stravovanie v školskej jedálni: 

Žiaci, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni sa musia prihlásiť na stravovanie podaním 

prihlášky na odber stravy. Informácie a kontakt na vedúcu školskej jedálne sú zverejnené na 

web stránke školy. 

Školský klub detí: 

Výchovná činnosť v  ŠKD je v tomto období zabezpečená od 7,00 do 17,30 hod. Ranná ŠKD 

je v prevádzke od 7,00 do 7,30 hod.  Žiaci sú v ŠKD v jednotlivých oddeleniach, aby 

nedochádzalo  k premiešavaniu detí v oddeleniach. Je zabezpečené minimalizovanie kontaktov. 
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Krúžková činnosť: 

Krúžková činnosť v popoludňajších hodinách sa môže realizovať.  Nie je možný návrat do 

oddelenia ŠKD v prípade, ak v krúžku došlo k premiešaniu detí z rôznych tried, či ročníkov. Po 

ukončení krúžku, toto dieťa odchádza domov. 

Delenie žiakov na skupiny: 

Rozvrh je zostavený tak, aby sa delenie na skupiny minimalizovalo.  Telesná a športová 

výchova sa realizuje podľa poveternostných podmienok vo vonkajších priestoroch školy. Na 

telesnej výchove cvičia žiaci bez rúška. Telesná a športová výchova je v zelenej a oranžovej 

farbe Covid automatu povolená v exteriéri aj v interiéri. 

Povinnosť zákonného zástupcu : 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy . 

 Rodič zabezpečí pre žiaka na každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové 

vreckovky. Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných 

príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do karanténnej miestnosti a kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v 

tomto dokumente . 

Vstup do priestorov školy: 

Vstup do školy je pre rodičov a v nej nezamestnané osoby prísne zakázaný. V prípade nutnosti 

je potrebné telefonicky príp. e-mailom kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín. 

Osoby,  ktoré vstupujú do budovy, odovzdajú pri vstupe Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti . 

Škola sa riadi „Školským semaforom“, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém 

zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole . Vzhľadom k nemu môžu byť pokyny 

v tomto dokumente – prevádzka a vnútorný režim školy postupne upravované.  

 

V Bratislave, 30. 08. 2021                                              RNDr. Alena Heldová, 

                                                                                           riaditeľka školy 

 

 


