
POKYN RIADITEĽKY ŠKOLY K ORGANIZÁCII VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU 

V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU                                                          

OD 1. 9. 2020 DO 14. 9. 2020 

Tento pokyn vychádza z Manuálu opatrení pre základné školy a školské zariadenia, ktorý vydalo 

MŠVVaŠ dňa 19. 8.  2020. 

 

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí  

Prevádzka Súkromnej základnej školy s materskou školou začína 2. 9. 2020. Všetci žiaci školy sa budú 

vzdelávať prezenčnou  formou. Účasť žiakov na vyučovaní je povinná.  

V súlade s usmernením bude výchovno-vzdelávací proces prebiehať okrem niekoľkých opatrení ako za 

normálnych podmienok. Súkromná základná škola s materskou školou bude v prevádzke v čase od 6:30 do 

18:30. Vyučovací proces bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorý žiaci dostanú 3. 9. 2020.  Žiaci sa budú 

vyučovať prevažne vo svojich kmeňových triedach. Výnimkou budú delené hodiny jazykového vyučovania, 

informatika a telesná a športová výchova. V prípade týchto hodín bude zabezpečená dezinfekcia pracovných 

stolov, klávesníc a všetkých dotykových plôch po každej vyučovacej hodine. Telesná a športová výchova sa do 

14. 9. 2020 nebude vyučovať  v telocvični.   

Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá zákonný zástupca čestné prehlásenie (príloha 1) a po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 2). Čestné prehlásenie odovzdajú žiaci 

triednemu učiteľovi najneskôr 3. 9. 2020. Prosíme všetkých zákonných zástupcov o úprimnosť a zodpovedný 

prístup. 

V triede nosia rúška iba žiaci 5. – 9. ročníka (v prípade zmeny nariadenia Vás budeme informovať). 

V spoločných priestoroch nosia rúška všetci žiaci i zamestnanci školy.  

V deň nástupu – 3. 9. 2020 oboznámia triedni učitelia žiakov s organizačnými podmienkami vyučovacieho 

procesu (príchod do školy a odchod zo školy, ranný zdravotný filter, podmienky stravovania, výdaj desiatej 

a obeda, organizácia vyučovania a prevádzky ŠKD, správanie sa počas prestávky, dodržiavanie hygienických 

predpisov, používanie papierových utierok na toaletách). Oboznámenie s organizačnými podmienkami žiaci 

potvrdia svojím podpisom.  

Zabezpečený je ranný filter – dezinfekcia rúk a meranie teploty. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška – 

jedno rúško má pri sebe, druhé si odloží do šatňovej skrinky. Zákonný zástupca má dovolený vstup iba do 

vestibulu školy, okrem rodičov žiakov 1. ročníka, ktorí môžu ísť so žiakmi k ich šatňovým skrinkám. Platí to aj 

pri odchode žiakov zo školy. Z bezpečnostných dôvodov bude škola vždy zamknutá.  

Povinnou výbavou žiakov sú aj vlastné hygienické vreckovky, ručník  a toaletný papier. 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Prevádzka školského klubu bude nasledovná: 

1. ranné schádzanie – 6:30 – 7:45 

2. popoludňajšia činnosť prebieha v dvoch oddeleniach 

- v závislosti od počasia trávia jednotlivé oddelenia čo najviac času na školskom dvore 

- odchod žiakov z ŠKD – zákonný zástupca telefonicky oznámi na vrátnicu, ktoré dieťa odchádza, pani 

vrátnička ho odprevadí k východu zo školy a odovzdá zákonnému zástupcovi 



 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

• všetci žiaci školy sú na obed prihlásení; tí žiaci, ktorí sa nechcú stravovať v školskej jedálni, 

musia sa odhlásiť 

• postup odhlásenia a všetky ostatné podmienky stravovania  sú rovnaké ako v čase bežnej prevádzky 

• balenie stravy sa vykonáva iba do jednorazových nevratných obalov – rovnako ako v čase bežnej 

prevádzky 

• žiaci prichádzajú do jedálne s vyučujúcim učiteľom alebo s vychovávateľom, ktorí im určia miesta na 

sedenie a dozerajú, aby sa dodržali všetky bezpečnostné opatrenia 

• stravu vydáva žiakom personál školskej jedálne, vychovávateľ alebo dozor konajúci pedagóg spolu 

s príborom; žiaci si sami jedlo nedokladajú (polievku) a neberú si sami ani pitie 

• budeme sa snažiť zabezpečiť stravovanie tak, aby sa jednotlivé triedy nepremiešavali; z tohto dôvodu sa 

stravovanie detí v jedálni trošku predĺži, preto prosíme rodičov, ktorí budú prichádzať pre deti hneď po 

obede, aby prichádzali najskôr o 12:00 

• diétne stravovanie sa bude poskytovať rovnako ako v čase bežnej prevádzky 

 

 

 

 

V prípade, ak je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca  

bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho učiteľa a riaditeľa školy (dieťa bude za týchto 

podmienok vylúčené z výchovno-vzdelávacieho procesu a riaditeľ prijme ďalšie opatrenia). 

 

Vyššie uvedené opatrenia platia do 14. 9. 2020. Ak sa u žiadneho žiaka ani zamestnanca školy neobjavia 

príznaky ochorenia COVID-19, škola nastupuje do normálneho režimu, podľa usmernenia MVVaŠ do zelenej 

fázy, ale so sprísnenými hygienickými opatreniami. 

 


