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Informácie a pokyny pre rodičov a žiakov 1. – 5. ročníka,  

ktorí od 1.júna 2020 nastupujú do základnej školy 

 

 Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka 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). 

 Rodičia, zákonní zástupcovia dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú 

podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 

 Je prísny zákaz vchádzať do areálu školy autom, resp. iným dopravným prostriedkom.  

 Každý žiak vstupuje do budovy hlavným vchodom podľa určeného harmonogramu 

v sprievode rodiča (zákonného zástupcu, resp. osoby žijúcej v spoločnej domácnosti), 

ktorý odovzdá vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. (viď príloha č.2). Vyhlásenie sa predkladá len prvý deň 

nástupu do školy (1. júna) a pri vynechaní vyučovania v trvaní 3 za sebou idúcich dní.  

 Zákonný zástupca žiaka sa v priestoroch školy nepohybuje. 

 Každý pri vstupe do školy je povinný mať rúško a vydezinfikovať si ruky pripraveným 

dezinfekčným prostriedkom. 

 Pri vstupe do školy každý deň počas ranného filtra školník odmeria každému žiakovi 

teplotu. Ak žiak nejaví známky ochorenia (prítomnosť kašľa, sťaženého dýchania, 

únavy, zvýšenej teploty,.. ) môže vstúpiť do budovy školy, prezuje sa v šatni a odíde do 

triedy. Ak žiak má zvýšenú teplotu, resp. iné symptómy, sprevádzajúca osoba žiaka 

odvedie domov.  

 Každý žiak počas pobytu v škole musí mať pri sebe v školskej taške zdravotný balíček, 

ktorý obsahuje: 2 rúška a papierové vreckovky. Bez tohto zdravotného balíčka nebude 

žiak pustený do budovy školy.  

 Učitelia a žiaci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v skupinách vo svojej triede 

a exteriéri školy nemusia mať rúška. Platí pre nich výnimka. V ostatných priestoroch 

(chodba, WC, kabinet,...) sa pohybujú s rúškom. 

 Žiaci sú počas pobytu v škole rozdelení do skupín, ktoré sa nemenia. Na 1. stupni 

skupinu tvorí trieda. Trieda 5.A  je rozdelená na 2 skupiny, na žiakov z Lomnej 
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a z Krušetnice. (Takého delenie sme zvolili kvôli viazanosti žiakov z Lomnej na 

autobusové spojenie).  

 

Rozpis príchodu žiakov do základnej školy: 

5.A 1.skupina – žiaci z Lomnej: 7.05 – 7.20 

5.A 2.skupina – žiaci z Krušetnice: 7.20 – 7.30 

Spojený ročník 3. - 4.A: 7.30 – 7.40 

Trieda 2.A: 7.40 – 7.50 

Trieda 1.A: 7.50 – 8.00 

 

 Žiak, ktorý nepríde do školy v čase stanovenom v rozpise, nebude pustený do 

budovy školy a bude musieť ísť domov.  

 V prípade súrodencov je udelená výnimka. Žiak však nesmie meškať na 

vyučovanie. (tzn. mladší môže prísť so starším súrodencom).  

 Triedy 1. – 4 sa budú vyučovať vo svojich pôvodných triedach.  

 5.A - žiaci z Lomnej vo svojej triede – kmeňovej 5. A. Žiaci z Krušetnice sa budú 

vyučovať v triede 7.A.  

 

Časový harmonogram vyučovania 

Žiaci sa nebudú učiť podľa klasického rozvrhu. Budeme využívať blokové vyučovanie, pri 

ktorom sa striedajú viaceré predmety. 

(P – prestávka, VP – veľká prestávka) 

 1. blok VP 2. blok 

5.A 1sk L 7.20 – 7.50 8.00- 8.30 8.30 – 8.50 8.50 - 9.20 9.30 – 10.00  

5.A 2.sk K 7.30 – 8.00 8.10 – 8.40 8.40 – 9.00 9.00 – 9.30 9.40 – 10.10 

3. – 4.A 7.40 – 8.10 8.20 – 8.50 8.50 – 9.10 9.10 – 9.40 9.50 – 10.20 

2.A 7.50 – 8.20 8.30 – 9.00 9.00 - 9.20 9.20 – 9.50 10.00 – 10.30 

1.A 8.00 – 8.30 8.40 – 9.10 9.10 – 9.30 9.30 – 10.00 10.10 – 10.40 

Po žiakov, ktorí nie sú prihlásení na obed príde rodič, zákonný zástupca, resp. osoba žijúca 

v spoločnej domácnosti v čase, kedy sa končí vyučovanie; čaká pred budovou školy 

v odstupoch 2m.  
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Časový harmonogram vydávania obedov 

 Obedy - vydávanie 

5.A 1sk Lomná 10.00 - 10.15 

5.A 2.sk Krušetnica 10.20 – 10.35 

3. – 4.A 10.40 – 10.55 

2.A 11.00 – 11.15 

1.A 11.20 – 11.35 

Po vydaní obeda podľa určeného harmonogramu po každého žiaka príde k budove 

jedálne rodič, zákonný zástupca, resp. osoba žijúca v spoločnej domácnosti. 

 

Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, 

rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho 

množstva osôb. Môže organizovať podujatie len na úrovni skupiny, bez prítomnosti rodičov a 

iných osôb, nepracujúcich v škole za účelom pobytu v prírode počas vyučovania. Základná 

škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety. 

Ak sa zo začiatku vyskytnú organizačné problémy, budeme ich priebežne riešiť.  

Všetky nové informácie týkajúce sa prevádzky ZŠ budú zverejnené na stránke základnej školy, 

ktorú treba pravidelne sledovať. 

V prípade nejasností môžete kontaktovať: 

 Základná škola – 043/5572225; 0918 739166; 0918 744 350 

 

 


