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Na základe rozhodnutia MŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 

zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. 

OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020, ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa 

§ 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, Organizácii 

a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 

a Rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení materských a základných škôl 

 

riaditeľ školy vydáva pokyny upravujúce výchovno-vzdelávací proces do 

ukončenia školského roka 2019/2020 pre žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí sa budú 

dobrovoľne vzdelávať dennou formou od 1. 6. 2020 a ich zákonných zástupcov. 

 

Obsah vzdelávania: 

Obsah vzdelávania tvoria pedagogickí zamestnanci tak, aby nedošlo k disproporcii vzdelávania 

žiakov v dennej a dištančnej forme vzdelávania. Písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje najmenej tri 

týždne od nástupu žiakov do školy. Dobrovoľná účasť žiakov na prezenčnom vyučovaní je 

pokračovaním posledného redukovaného rozvrhu a obsahu vzdelávania, nemá vyvolať tendencie 

pokračovať vo vzdelávaní podľa pôvodného školského vzdelávacieho programu, cieľom nemá byť 

preberať nové učivo. Výchovno-vzdelávací proces je voľnejší zameraný na opakovanie učiva, výučba 

má prebiehať zábavnou a kreatívnou formou, časť dňa žiaci budú tráviť vonku, či už v areáli školy 

alebo mimo neho. 

 

Prevádzka školy je podľa Rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení materských 

a základných škôl od 7:30 hod. do 15:30 hod. 

 

Nástup do školy: 

Zákonný zástupca dieťaťa pred prvým nástupom do školy vyplní Prehlásenie o zdravotnom 

stave dieťa (Príloha č. 1). 
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Určení zamestnanci vykonajú ranné meranie teploty žiakov každej skupiny bezdotykovým 

teplomerom pri vstupe do základnej školy. Osobe so zvýšenou teplotou sa zakazuje vstup do priestorov 

školy. Zamestnanci vykonávajúci ranné meranie teploty zamedzia vstup takejto osobe do priestorov 

školy, upovedomia riaditeľa školy resp. priameho nadriadeného zamestnanca. Pohyb zákonných 

zástupcov v priestoroch školy sa zakazuje. 

 

Organizácia žiakov pri nástupe do školy: 

1. ABCD – 7:30 vstup do priestorov školy cez vchod do školy z prístavby 

(dláždený dvor) 

2. ABC – 7:30 vstup do priestorov školy od Daňového úradu 

3. ABC – 7:40 vstup do priestorov školy od Daňového úradu 

4. ABCD – 7:30 vstup do priestorov školy cez hlavný vchod  školy 

5. ABC – 7:40 vstup do priestorov školy cez hlavný vchod školy 

 

Žiak: 

 vstupuje do budovy školy s rúškom na tvári, 

 pred vstupom do budovy školy vykoná dezinfekciu rúk, 

 rešpektuje pokyny prítomných vyučujúcich pred budovou školy, 

 odovzdá vyplnené a podpísané vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č.1  - tlačivo nájdete na webovej 

stránke školy, prázdne vytlačené tlačivo si môžete prevziať pri hlavnom vstupe do budovy 

školy), 

 odovzdá prehlásenie o čase odchodu z ŠKD ( Príloha č.2 - len pre tých, ktorí budú navštevovať 

ŠKD, obidve tlačivá budú na stiahnutie na webovej stránke školy, ale aj v papierovej forme na 

dverách školy), 

 nebude môcť nastúpiť do školy, ak zákonní zástupcovia alebo žiak neodovzdá prehlásenie 

o zdravotnom stave (Príloha č. 1) pri prvej návšteve školy, 

 každé ráno pri vstupe do školy si nechá zmerať telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom, 
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 prinesie si prezuvky, osobné veci si odkladá do svojej skrinky, po škole sa pohybuje 

v prezuvkách, 

 bude oboznámený s hygienickými opatreniami, 

 podľa pokynov vyučujúcich a dozorkonajúcich zamestnancov vykoná umytie a dezinfekciu 

rúk, 

 hlási prípadné zhoršenie zdravotného stavu najbližšiemu vyučujúcemu, 

 nekontaktuje sa so žiakmi z iných skupín, 

 používa ochranné rúško počas celého pobytu v priestoroch školy, okrem svojej učebne a pri 

konzumácii jedla v školskej jedálni, 

 prinesené jedlo (desiatu) konzumuje vo svojej triede, 

 rešpektuje organizáciu a pokyny dozorkonajúcich zamestnancov v školskej jedálni,  

 po skončení vzdelávania, pobytu v ŠKD alebo po obede v školskej jedálni sa žiak nezdržiava 

v priestoroch školy a odchádza domov.  

 

 

Zákonný zástupca  

 

 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).  

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej 

školy do konca školského roku 2019/2020. 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky 

žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 1).  

 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 
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všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 Aktualizuje svoje telefónne číslo, prípadné zmeny hlási na emailovej adrese školy 

sekretariat@zsjmdk.org a triednemu učiteľovi. 

 Oznamuje každú plánovanú zmenu v dochádzke do školy a  ŠKD svojmu triednemu učiteľovi 

minimálne deň vopred.  

 Dôvod neplánovanej neprítomnosti v škole oznámi neodkladne svojmu triednemu učiteľovi. 

 Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu v školskej jedálni rieši podľa pokynov vedúcej 

zariadenia školského stravovania. 

 Rešpektuje a riadi sa organizačnými pokynmi pre zákonných zástupcov žiakov 1. – 5. ročníka, 

ktorí sa budú dobrovoľne vzdelávať dennou formou od 1. 6. 2020, učiteľov a zamestnancov 

školy. 

 

Školský klub detí 

 

Školský klub detí pred vyučovaním nebude, poobedňajšia činnosť je zabezpečená v školskom klube 

pre prihlásených žiakov 1. až 3. ročníka, ktorí sa prejavili záujem a majú zaplatený poplatok. Činnosť 

školského klubu detí začína od 11:15 hod.  do 15:30 hod. Platba za ŠKD je bez zmeny. 

 

Školské stravovanie 

 

Odber teplej stravy je  zabezpečený len pre žiakov 1. – 5. ročníka v dennej forme vzdelávania od 

1.6.2020, desiata sa nepripravuje. 

Všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o stravovanie v školskej jedálni sú 

prihlásení na odber stravy od 1.6.2020. Odhlasovanie zo stravy bude spustené od 1.6.2020. Zákonný 

zástupca môže odhlásiť svoje dieťa zo stravy prostredníctvom emailu sjzsjmdk@gmail.com alebo na 

tel. č.: 043/5862459. 

Žiaci sa stravujú v školskej jedálni podľa pripraveného organizačného zabezpečenia tak, aby nedošlo 

ku kontaktu medzi jednotlivými skupinami. 

Platby za školské stravovanie sú bez zmeny. https://zsjmdk.edupage.org/a/skolska-jedalen 

mailto:sekretariat@zsjmdk.org
mailto:sjzsjmdk@gmail.com
https://zsjmdk.edupage.org/a/skolska-jedalen
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Informácie pre zákonných zástupcov 

 

1. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne podľa pokynov povereného 

zamestnanca. 

2. Poverený zamestnanec preukázateľne informuje a poučí o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov.  

3. Upratovací personál preukázateľne zaznačí dezinfekciu a upratanie priestorov – dátum, hodina 

a podpis. 

4. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykoná najmenej raz denne po odchode 

zamestnancov a žiakov zo školy a pracoviska. 

5. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, sa vykoná dvakrát denne a podľa potreby (kľučky dverí, schodiskové 

madlá...). 

6. Smetné koše vo všetkých priestoroch školy sa používajú bez vrchných uzáverov. 

7. V učebniach, sociálnych priestoroch v školskej jedálni, pri vstupe do budovy školy sú 

k dispozícií dávkovače tekutého mydla, jednorazové papierové utierky, dezinfekčný 

prostriedok na ruky. 

8. Všetci zamestnanci školy sa pohybujú v priestoroch školy (mimo pridelených učební) 

s ochranným rúškom alebo ochranným štítom. 

9. Uvedené pokyny, organizácia a personálne zabezpečenie sa môže meniť podľa aktuálnych 

potrieb na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy. 

 

 

V Dolnom Kubíne 28.5.2020      Mgr. Rastislav Eliaš, v r. 

                  riaditeľ školy 

 

 

 


