
           Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka 

Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu v 1. – 5. ročníku  ZŠ od 1. 6. 
2020 

Prevádzka školy 7.30 - 16.00 hod. 
 

ÚVOD  

Tento dokument vychádza z opatrení a rozhodnutí relevantných úradov platných k 25.5. 2020 a účinných 
od 1. júna 2020, a to hlavne z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Pohyb žiakov po škole sa riadi týmito princípmi: 

● Žiaci prichádzajú do školy podľa stanoveného harmonogramu pre jednotlivé triedy a využívať 
budú vopred určený vchod do budovy (hlavný vchod alebo vchod od telocvične). Na príchod 
žiakov budú dozerať určení zamestnanci školy.  

● Pri ceste do školy a zo školy sa na žiakov a sprevádzajúce osoby vzťahujú opatrenia a pokyny 
stanovené ÚVZ SR: 
„Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 5m 
odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších 
priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch 
mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území SR.“ 

● Žiaci budú do školy prichádzať a odchádzať priebežne tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi 
osobami. 

Vstup do budovy 

Ranný vstup do budovy školy 7.30 do 8.00 hod. Žiaci budú do školy vstupovať takto: 

Vstup  Trieda  Čas 

Hlavný vchod  II.A, II.B.  
III.B,  
IV.B,  V.A 

7,30 
7,40 
7,50 
 

Prístavba, smer od telocvične I.A, I.B 
 

7,30 



Zadný vchod, smer od telocvične III.A, IV.A, 
 

7,40 

 

● Prvý deň pred vstupom do budovy školy žiak odovzdá Vyhlásenie zákonného zástupcu o 
zdravotnom stave žiaka, bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky. 

● Bez Vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka nebude žiakovi umožnený 
vstup do školy. 

● V prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti 
prostredia. 

● Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky. 
● Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 
● Žiak si prinesie každý deň do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek. 

Priestory školy 

● Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v 
interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 

● Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov bude 
pedagogickými zamestnancami organizované tak, aby bol minimalizovaný kontakt s inými 
skupinami a jednotlivcami. 

● Po použití toalety a pred každým jedlom si žiaci dôkladne umyjú ruky mydlom a použijú 
papierové jednorázové  utierky. Na toaletách, na chodbách a v triedach sú k dispozícii aj 
dávkovače s dezinfekciou. 

● V jedálni je priestor pre jednotlivé skupiny vyčlenený samostatne. 
Výdaj stravy v školskej jedálni sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR. 

● Žiaci sú povinní zdržiavať sa výhradne v určenej triede a vo vyhradených priestoroch. 
 

Učebňa 

● Žiaci ani vyučujúci nemusia počas výchovno-vzdelávacieho procesu v interiéri a exteriéri nosiť 
rúško. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina,  učiteľ zabezpečuje časté a intenzívne vetranie. 
Učiteľ v triede opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní 
a kýchaní. 

● V triede sa nachádza vopred určená skupina do 20 žiakov, ktorá sa môže meniť vždy na začiatku 
týždňa.V maximálne možnej miere sa bude snažiť ponechať triedne kolektívy. 

● V triede je žiakom k dispozícii tekuté mydlo, papierové jednorázové utierky  a dezinfekcia. 
Pred opustením triedy si žiaci nasadia rúško. 
 

 

 



Dôležité upozornenie: 

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho 
do samostatnej miestnosti – učebne na poschodí v starej budove, resp.v šatni telocvične - a 
kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v 
prípade iných infekčných ochorení. 

Vyučovanie  

● bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín a v každom ročníku bude mať 4 vyučovacie 
hodiny 

● Rozvrh hodín bude akceptovať usmernenia a doporučení  MŠVVaŠ, zvolené metódy a formy 
práce sú v kompetencii vyučujúceho. 

● V triedach, kde sa za bežných podmienok strieda viac pedagógov, bude prebiehať blokové 
vyučovanie – s dôrazom na aprobáciu vyučujúceho . Pre ostatné hodiny pripravia ostatní 
nevyučujúci  učitelia materiály, zadania, úlohy a pod. 

● Prestávky si zadelí každá skupina tak, aby sa žiaci rozličných skupín nemiešali. Pri pobyte na 
školskom dvore, každá skupina bude mať vyhradenú svoju zónu. 

●  Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení 
RÚVZ a MŠVVaŠ SR. 

                                                           x 

● Ročníky 6. – 9. pokračujú v online vzdelávaní. 
● Pre žiakov 1. – 5., ktorí sa nezúčastňujú vzdelávania , vyučujúci 1x týždenne pošle úlohy a 

zadania a 1x v týždni bude pripravený na max. 30´ konzultáciu, o ktorú učiteľa môže požiadať 
žiak alebo jeho zákonný zástupca elektronicky. 

Odchod domov: 

 

Žiak, ktorý sa neprihlásil do ŠJ a ŠKD 11,40  

Žiak, ktorý sa prihlásil do ŠJ  12,00 
 

Žiak, ktorý sa prihlásil do ŠJ a do ŠKD             16,00 
 

Ďalšie hygienické pokyny 

● Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou alebo ohnutým lakťom. 



● Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy. 
● Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí. 
● Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne.  
● Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované nedodržiavanie je 

dôvodom k nevpusteniu žiaka do školy alebo k jeho vyradeniu z vyučovania. 

Dezinfekcia spoločných priestorov, hladkých plôch, kľučiek, vodovodných batérií, umývadiel, 
toaliet a pod., sa realizuje priebežne počas prevádzky školy, podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR. 

 

Buďme ohľaduplní k sebe, spolu všetko prekonáme. 

 

V Novej Dedinke, dňa 26.5.2020                                                             Mariana Nagyová, RŠ 
 

 


