
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania-   

Od 17.5.2021 
 

1. Príchod do školy 

 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.  7:20- 7:30       4.roč. -5.roč.  7:30-7:40    1.roč.   7:40- 7:45 

 6.roč.- 7.roč.- 7:45-7:55        8.roč.-9.roč.  7:55-8:05 

  

 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. 

  

2. Nosenie rúšok je povinné v interiéri pre všetkých žiakov a zamestnancov školy a exteriéri školy 

v prípade miešania skupín. 

 

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 iba na nevyhnutný čas pre potreby ohlasovania výberu žiaka z ŠKD vo vymedzenom 

priestore (vestibul) pri dodržiavaní odstupov, s respirátorom a vydezinfikovanými rukami.  

 Na komunikáciu s pedagógmi je potrebné uprednostňovať emailovú prípadne telefonickú 

formu.  

5. Ďalšie opatrenia 

 Činnosť CVČ  a prezenčná forma Jazykovej školy bude obnovená v súlade s Rozhodnutím 

MŠVVaŠ SR č.2021/13405:1-A1810 a podmienkami COVID školského semafóru- „Zelená 

farba“ tzn. ani jeden žiak /zamestnanec nie je pozitívny. (Pozn. Aktuálna farba školy 

„oranžová“ tzn. činnosť CVČ a JŠ ešte nie je obnovená).  

 Činnosť ŠKD bude pre platné obmedzenia  zabezpečovaná pre žiakov 1. až  4. ročníka 

v pôvodných oddeleniach (zadelenie zo septembra 2020)   do 16 hodiny.  

 Vyučovanie NBV obnovené pre všetky vierovyznania pri dodržaní epidemiologických 

opatrení.  

 Vyučovanie na 1.st. a 2.st. bude prebiehať podľa rozvrhu pre šk.rok 2020/2021 (zo 

septembra 2020). 

 Dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2.st.  vo forme online vyučovania je zrušené, okrem 

tried v karanténe určenej RÚVZ 



 Výdaj obedov pre žiakov s prezenčným spôsobom vyučovania bude prebiehať podľa 

vypracovaného harmonogramu. Vyučujúci a dozorkonajúci pedagógovia dohliadajú na 

dodržiavanie odstupov medzi triedami. Žiaci tried sa pri stoloch nemiešajú. 

6. Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka 

 V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu sa ospravedlnenie neprítomnosti žiaka zákonným zástupcom 

predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích 

dní.  

 V prípade neprítomnosti žiaka z dôvodu podozrenia na Covid-19  (označený ako „úzky 

kontakt“) je RÚVZ, alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast žiakovi nariadená v zmysle 

platnej vyhlášky povinná karanténa a jej podmienky ukončenia.  

 V prípade ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, všeobecným lekárom pre deti 

a dorast) predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným 

lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

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

víkendov a sviatkov) predkladá rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti (aj cez Edupage). Pri 

prerušení viac ako 5 vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 

akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti 

a dorast. 

 
 

 

 

 

 

V Košiciach 14.5.2021       Mgr.Renáta Brédová 

               riaditeľka školy 

 

 


