
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  

    Od 1.3.2021  
 

1. Príchod do školy žiakov 1.stupňa 

 Pred prvým nástupom žiaka do školy je povinnosťou rodiča doručiť čestné vyhlásenie 

o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu aj potvrdenie o negatívnom výsledku testu COVID 19  

zákon.zástupcu žiaka nie staršie ako 7 dní (predložia iba rodičia, ktorí sa nezúčastnili testovania 

v škole), alebo   potvrdenie o výnimke z testovania (prekonanie COVID nie staršie ako 3 mesiace, 

14 dní po druhej vakcíne).  Čestné vyhlásenia a potvrdenia predloží zákonný zástupca poverenému 

zamestnancovi- tr.učiteľovi.  

 Žiak 1.-4.roč. prichádza ku škole v sprievode dospelej osoby- rodiča, zákonného zástupcu, osoby 

žijúcej v spoločnej domácnosti. Sprevádzajúca osoba odchádza po vykonaní ranného filtra dieťaťa.  

 Pred školou je potrebné nosiť rúško dodržiavať odstupy 2 metrov a  čakať v poradí. 

 Ranný filter bude prebiehať vo vestibule, po povinnom meraní teploty (termokamery, 

bezdotykový teplomer), dezinfekcii rúk a elektronickej evidencii príchodu,  sa žiak presúva do 

šatne, kde sa zdržuje iba nevyhnutný čas na prezutie. 

 Harmonogram vstupov: 

  2. roč.- 3.roč.  7:30- 7:45       1.roč. -4.roč.  7:45-7:55   

  

 Ranná ŠKD  len pre prihlásených žiakov od 7:00 do 7:30, žiak po  vykonaní ranného filtra, prezutí 

v šatni,  odchádza do svojej kmeňovej triedy. Dozor je vykonávaný na chodbách.  

 Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane 

víkendov a sviatkov) predkladá rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti (elektronická forma aj cez 

Edupage). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 

akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti 

a dorast. 

2. Nosenie rúšok je povinné v interiéri aj exteriéri školy 

 

3. Vstup cudzích osôb do priestorov školy 

 Je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a v súlade s požiadavkami uvedenými 

v platnej vyhláške RÚVZ. 

 Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka, 

zástupcu zriaďovateľa a zákonného zástupcu. 

4. Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy 

 Je možný vo vymedzenom priestore (vestibul) pri dodržiavaní odstupov, s rúškom 

a vydezinfikovanými rukami. 

 Na komunikáciu s pedagógmi je potrebné uprednostňovať emailovú prípadne telefonickú 

formu.  

5. Ďalšie opatrenia 

 Činnosť CVČ  je prerušená až do odvolania. 

 Činnosť Jazykovej školy bude prebiehať  dištančnou formou a formou jazykových aktivít v ŠKD. 

 Činnosť ŠKD bude pre platné obmedzenia  zabezpečovaná pre žiakov  do 16 hodiny.  

 Činnosť ŠKD bude pre prihlásených žiakov 1.-3.ročníka v kmeňových triedach,  pre žiakov 

4.ročníka   v určených  triedach - 4.L + 4.P v triede 4.L, trieda 4.S v 2.S, trieda 4.T v 3.M.   



 Vyučovanie delených hodín- ETV/NBV, ANJ, INF bude prebiehať bez delenia na skupiny 

v kmeňovej triede. Vyučovanie NBV- grékokatolické, evanjelické zrušené. 

 Vyučovanie 6. hodín bude  z organizačných dôvodov  u žiakov 4.ročníka zrušené,  u žiakov 

2.-3.ročníka bude presunuté na 5.vyučovaciu hodinu. Činnosť ŠKD bude  prispôsobená 

zmenám. Žiak bez ŠKD a obeda odchádza domov so zákonným zástupcom v súlade so 

zmenou.   

 Výdaj obedov pre žiakov 1.stupňa bude prebiehať podľa vypracovaného harmonogramu. 

Vyučujúci a dozorkonajúci pedagógovia dohliadajú na dodržiavanie odstupov medzi 

triedami. Žiaci tried sa pri stoloch nemiešajú. 

 Pre žiakov, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčného vyučovania bude zabezpečované 

zadávanie úloh tak, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.  

6. Vyučovací proces pre žiakov 2.stupňa prebieha dištančnou formou bez zmien 
 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach 25.2.2021       Mgr.Renáta Brédová 

               riaditeľka školy 

 

 


