
Vážení rodičia, 

Od 1. 6. 2020 budú otvorené školy pre žiakov 0. až 4. ročníka, ktorí boli prihlásení zákonným 

zástupcom. 

Krátke  informácie o upravenom výchovno-vzdelávacom procese: 

 Škola bude mať prevádzku od 7.30 do 15.45 hod. 

 Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 

7.30 do 8.30 hod. v 10 minútových intervaloch. 

 Prvý deň pri vstupe do budovy školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti 

prostredia, bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky. 

 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 prinesie každý deň do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek. 

 Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín – 4 vyučovacie hodiny. 

 Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch. V triede rúška nemusia nosiť. 

 ŠKD bude fungovať do 15.45 hod. 

 Rodičia do školy nevstupujú! 

 Pre ročníky 0. – 4. bude zabezpečené online vzdelávanie. 

 Materiály na dištančné vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k online 

vzdelávaniu, budú žiakom distribuované každý pondelok do 10. 00 hod, kedy sa 

zároveň zrealizuje aj ich zber. Žiaci a rodičia majú naďalej možnosť 

komunikácie s učiteľmi. 

 Žiaci 0. – 4. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle 

usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR. 

 Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov. 

 Úprava zvonenia : 7.30 – 8.30 – ranné aktivity, nástup do školy 

    prvá hodina – 8.30 – 9.00 

    9.00 – 9.10 - prestávka 

    druhá hodina – 9.10 – 9.40 

    9.40 – 10.00 – veľká prestávka 

    tretia hodina - 10.00 – 10.30 

    10.30 – 10.40 – prestávka 

    štvrtá hodina - 10.40 – 11.25 

Je potrebné, aby žiak v prvý deň nástupu do školy doniesol podpísané vyhlásenie 

o zdravotnom stave (viď. príloha).  

 


