
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 
 

Informácie pre rodičov v súvislosti s otvorením základnej školy od 15.06.2020 
- vyučovanie v základnej škole v obmedzenom režime. 

 
ČAS VSTUPU DO ŠKOLY : od 7:30 hod. 
ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVANIA A STRAVOVANIA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV: 
                        1. ročník trvá od 8:00 do 11:00 hod. obed od 11:00 do 11:25 hod. 

           2. ročník trvá od 8:00 do 11:30 hod. obed od 11:30 do 11:50 hod. 
                        3. ročník trvá od 8:00 do 11:55 hod. obed od 11:55 do 12:15 hod. 
                        4. ročník trvá od 8:00 do 12:20 hod. obed od 12:20 do 12:40 hod. 
 
PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY bude prebiehať podľa nasledovných pokynov :  
škola zabezpečí dezinfekciu rúk ,  meranie teploty bude prebiehať len náhodným 
preverovaním pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom 
bezdotykovým teplomerom.  
 
PREVÁDZKA ŠKD PRE ŽIAKOV 1. - 3. ROČNÍKA BUDE PREBIEHAŤ : od 11:00 – do 15:30 hod.  
Žiaci budú pokračovať vo výchovnej činnosti v oddelení ŠKD , ktoré bude v hlavnej budove 
školy.  
 
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:  
Školské stravovanie bude zabezpečené v ŠJ iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej 
formy vyučovania. Obedy sa budú podávať od 11:00 v časových intervaloch potrebných na 
vystriedanie skupín a následnú dezinfekciu priestorov ŠJ. Každú zmenu zákonný zástupca 
nahlasuje vedúcej ŠJ podľa pravidiel dohodnutých na začiatku školského roku ! Vstup 
zákonných zástupcov je do školskej jedálne prísne zakázaný! 
 
POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU A SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY ŽIAKA:  

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 
do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 
dezinfekcia rúk),  

 zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky, 
mikroténové vrecúško na odkladanie použitého rúška 

 dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 
základnej školy do konca školského roku 2019/2020,  

 riadi sa oznamom pre zákonných zástupcov, pre sprevádzajúce osoby a pre žiakov : 
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. 

 
PRVÝ DEŇ NÁSTUPU ŽIAKA DO ŠKOLY:  

 v prvý deň nástupu do školy zákonný zástupca predloží vyplnené tlačivo (vyhlásenie 
zákonného zástupcu), že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 
nariadené karanténne opatrenie, bez neho žiak nebude prijatý na vzdelávanie 



a bude musieť ísť domov !!! Pokiaľ škola nebude mať predložené „písomné 
vyhlásenie“, žiak nebude prijatý na vzdelávanie!  

 v prvý deň nástupu do školy zákonný zástupca predloží vyplnené tlačivo OZNAM ŠKD 
– len pre žiakov prihlásených do ŠKD 

 predpísané tlačivo, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 
nariadené karanténne opatrenie predloží po každom prerušení dochádzky žiaka do 
základnej školy v trvaní viac ako tri dni ,  

 žiaka v ostatné dni nemusí zákonný zástupca sprevádzať. Škola, v prípade podozrenia 
na ochorenie (nielen na COVID 19), upozorní telefonicky zákonného zástupcu o danej 
skutočnosti a následne zákonný zástupca je povinný bezodkladne dieťa zo školy 
odviesť, 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,  

 povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola 
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok sa dieťa 
nemôže zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu až do ukončenia karantény.  
 

ORGANIZÁCIA PRÍCHODU DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 Žiak si pred vstupom dezinfikuje ruky. Zákonný zástupca do budovy školy so žiakom 
nevstupuje.  

 V spoločných priestoroch školy (chodba, toalety) žiaci nosia rúška. V triedach si rúška 
môžu z tváre zložiť. Každý žiak musí mať jedno odložené náhradné rúško 
a jednorazové vreckovky.  

 
INÉ POKYNY:  
Nakoľko všetci pedagógovia 1. stupňa budú vykonávať výučbu priamo v škole, nebude 
možné pokračovať v online vzdelávaní žiakov, ktorí sa do školy nevrátia spôsobom ako tomu 
bolo doposiaľ. Rozsah i frekvencia dištančného vzdelávania bude v ročníkoch 1. až 4. 
obmedzená. Vyučovanie v ročníkoch 5. až 9. pokračuje dištančnou formou .  
 
Ešte raz pripomíname, že zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej 
školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o 
tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 
 
 
 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom  12.06.2020                                                  Mgr. Miriam Žigová  
                                                                                                                   riaditeľka školy 


