
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie 

od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020. 

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

MŠVVaŠ SR umožnilo zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov 

detí od 1. 6. 2020.  

Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu 

rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich 

personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ otvoria a v akom režime.  

Na základe opatrení a rozhodnutí relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrení 

ÚVZSR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a po predbežnom prieskume záujmu 

rodičov žiakov našej školy dať dieťa od 1. júna 2020 do základnej školy a školského klubu detí. 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ročníkoch 1. – 4. do konca školského roka 2019/2020. 

Vzhľadom na priestorové a  personálne možnosti Základnej školy Jána Švermu, s rešpektovaním počtu 

žiakov v skupine a v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR, budeme  žiakom  5. ročníka aj naďalej  poskytovať výchovno – vzdelávací proces formou  

dištančného vzdelávanie ako doteraz.  

Žiakom ročníkov 1. – 4. budeme poskytovať výchovno – vzdelávací proces formou prezenčného vzdelávania 

- v škole. Žiaci   budú rozdelení do skupín, v skupine s maximálnym počtom 20 detí. V závislosti od počtu 

prihlásených detí budeme rešpektovať „prirodzené skupiny“, to znamená budeme žiakov zaraďovať do 

skupín podľa tried, ktoré navštevujú. V rovnakom zoskupení budú žiaci pokračovať popoludní v ŠKD. 

 žiaci 1. – 4. ročníka budú rozdelení do skupín, v skupine nebude viac ako 20 detí, 

 v závislosti od počtu prihlásených detí budeme rešpektovať „prirodzené skupiny“,  zaradíme žiakov do 

skupín podľa tried, ktoré navštevujú. V rovnakom zoskupení žiaci pokračujú popoludní v ŠKD. 

V prípade, že v ročníku bude prihlásených menej žiakov, ako je maximálny možný počet žiakov v 

skupine, v skupinách budú spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli 

prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede (dve triedy v ročníku sa spoja do jednej skupiny, 

v prípade vyššieho počtu žiakov, budú žiaci umiestnený do skupiny s nižším počtom žiakov toho 

istého ročníka, vo výnimočných prípadoch aj iného ročníka), 

 žiaci sa v priebehu týždňa v skupinách nebudú meniť. Nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi 

skupinami, 

 ak dôjde k výraznej zmene počtu žiakov v skupinách, môže dôjsť k zmene žiakov v skupine od pondelka 

nasledujúceho týždňa, 

 v prípade, že výrazne poklesne počet žiakov v skupinách vo všetkých ročníkoch, môžu byť skupiny z 

prevádzkových dôvodov tvorené žiakmi rôznych ročníkov, 

 v každej skupine sa budú striedať 2 pedagogickí zamestnanci. Jeden v dopoludňajšom vyučovaní 

a druhý popoludní v ŠKD. V nevyhnutnom prípade môže byť učiteľ a vychovávateľ v priebehu 

dňa/týždňa vystriedaný iným pedagógom. Uvedení zamestnanci budú žiakov sprevádzať aj na obed 

do školskej jedálne, 

 prevádzka školy bude v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.  



                        Príchody jednotlivých tried: 

                           Hlavný vchod zhora od Hviezdoslavovej ulice:  žiaci 1. ročníka; 3.A 

                                  Hlavný vchod zdola od Hviezdoslavovej ulice: žiaci 4. ročníka 

                     Zadný vchod z dvora ( od ihriska)  žiaci 2. ročníka 

                                  Vchod od Štefánikovej ulice ( telocvične) žiaci 3.B ; 3.C ; 3.D ;    

 pred prvým nástupom do ZŠ a po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni 

zákonný zástupca predloží písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo nájdete na web stránke školy, 

 príchod žiakov do školy ráno je možný od 7.15 hod. do 8.00 hod., 

 pri príchode do školy je potrebne dodržiavať bezpečnú vzdialenosť osôb od seba a nezhromažďovať 

sa pred školou, 

 osoba sprevádzajúca žiaka nevstupuje do budovy školy, žiaka prevezme pedagogický zamestnanec 

školy pri vchode, 

 každé ráno pred vstupom do školy budú pedagogickí zamestnanci školy vykonávať ranný zdravotný 

filter: 

- meranie teploty žiakom bezdotykovým teplomerom, 

- dezinfekciu rúk. 

 v prípade, že žiak bude mať zvýšenú teplotu, nebude mu umožnený vstup do priestorov školy a vráti 

sa v sprievode sprevádzajúcej osoby domov. Odporúčame zákonným zástupcom žiakov odmerať 

teplotu doma pred odchodom do školy, 

 žiak nebude ráno prijatý do školy ani vtedy, ak bude javiť známky ochorenia (kýchanie, nádcha, kašeľ, 

bude sa sťažovať na bolesti hlavy a pod.), 

 po vykonaní ranného filtra žiak odchádza do triedy. Z dôvodu zamedzenia kontaktov žiakov z rôznych 

skupín, nebude v prevádzke šatňa ani skrinky žiakov. Žiaci sa budú prezúvať pri triede, 

 v prípade, že v priebehu dňa sa u žiaka prejavia príznaky ochorenia, (teplota, nádcha, kašeľ, kýchanie, 

hnačka, bolesti hlavy, kožná vyrážka, náhla strata chuti a čuchu a pod.), žiak bude izolovaný od 

ostatných žiakov v skupine a bude kontaktovaný zákonný zástupca žiaka, ktorý ho bezodkladne zo 

školy odvedie, 

 stravovanie žiakov v prípade záujmu bude zabezpečené v školskej jedálni, 

 pri vstupe do školskej jedálne bude zabezpečená dezinfekcia, 

  strava bude vydávaná za prísnych hygienických opatrení, personál bude mať pri vydávaní jedla, 

likvidácii odpadu a  dezinfekcii rukavice, 

 výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, 

 počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekryjú horné dýchacie cesty s rúškom, ktoré  je  možné 

sňať počas konzumácie obeda, 

 v školskej jedálni bude dodržaná bezpečná vzdialenosť medzi deťmi a skupiny detí sa  budú v jedálni 

stravovať v časových intervaloch v troch samostatných sekciách tak, aby sa skupiny žiakov 

nepremiešavali,  



 stravu vydá personál, s dokladaním jedál, nápojov a hygienicky baleným  príborom vypomôže  aj 

sprevádzajúci pedagogický zamestnanec, alebo vychovávateľ ŠKD, 

 žiaci si  jedlo sami odoberú cez výdajné okienko v školskej jedálni, 

 stravovanie žiakov, ktorí nemajú záujem o ŠKD bude zabezpečené do 11:45 hod. v skupinách 

s triednym učiteľom 

 

Počas pobytu žiakov v škole: 

- žiaci musia mať svoje písacie potreby, farbičky, ich požičiavanie medzi deťmi dovolené nebude, 

- pedagogickí zamestnanci zabezpečia rozostupy žiakov počas aktivít, 

-  priestory budú pravidelne dezinfikované, 

- učitelia a žiaci pri výučbe nebudú musieť nosiť rúško, 

- žiaci, ktorí do školy nepôjdu, budú vzdelávaní dištančnou formou, 

- vzhľadom k tomu, že veľa aktivít sa bude realizovať vonku, odporúčame, aby deti chodili do školy 

v športovom oblečení. 

 školský klub detí bude v prevádzke do 16.00 hod. 

 

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), 

 s  cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole zabezpečí, aby 

žiak prichádzal a odchádzal len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, 

 zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky, 

 dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca 

školského roku 2019/2020, 

 predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy a 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, 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, bezodkladne o tejto 

situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Dieťa je vtedy zo školy vylúčené, 

 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 je dieťa zo školy vylúčené, 

 v prípade, že zo strany MŠVVaŠ, ÚVZ SR alebo iných relevantných inštitúcií dôjde k zmenám alebo 

ďalším úpravám podmienok prevádzky základných škôl a školských jedální, budeme podmienky 

prevádzky školy aktualizovať. 

                                                                                      Mgr. Jozef Šalata - riaditeľ Základnej školy Jána Švermu 


