
 
Organizačné pokyny k nástupu žiakov k 08.06.2020 

 
Prevádzková doba školy je na prechodné obdobie ( jún 2020) od 7.00 hod. do 17.00 hod., pričom 
pre žiakov je škola otvorená od 7.30 do 16.00 hod. Ranná služba ŠKD nefunguje. 
 
Všeobecne pre žiakov 1. – 5. ročníka: 
 

• Kvôli minimálnemu zhromažďovaniu sa osôb pred vchodom do základnej školy, sme 
upravili vstupy a časový harmonogram nasledovne: 

       
Triedy Čas príchodu Vstup do školy 
1.A , 1.B , 1.C 7,30 – 7,45 h Hlavný vchod - vpravo 
2.A , 2.B , 2.C 7,40 – 7,55 h Hlavný vchod - vpravo 
3.A , 3.B , 3.C  7,45 – 8,00 h Hlavný vchod - vpravo 
4.A , 4.B , 4.C  7,30 – 7,45 h Hlavný vchod - vľavo 
5.A , 5. B , 5.C 7,45 – 8,00 h Hlavný vchod - vľavo 

       
     Všetci žiaci vstupujú do školy hlavných vchodom !!! 
     Kolobežky a bicykle si žiaci dávajú do stojanov pred vstupom do školy !!!  
 
• Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Sprevádzajúce osoby majú vstup do školy zakázaný !! 
• Pred základnou školou sa minimalizuje zhromažďovanie osôb ako aj pohyb osôb pred 

vnútornými a vonkajšími priestormi. 
• Všetci žiaci pri vstupe do budovy sú povinní podstúpiť každodenný ranný zdravotný filter, 

ranné meranie teploty a dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom. 
• Teplotu žiakom meriame na diaľku pomocou termálnej kamery !!! 
• Žiacke šatne sú uzatvorené a preto sa žiaci neprezúvajú, ale sa samostatne presunú do 

svojich pridelených tried.  
 

Výchovno vzdelávací proces: 
 

Žiaci I. stupňa: 
• triedni učitelia učia priamo žiakov vo svojich triedach, 
• vyučujú sa podľa upraveného rozvrhu hodín v pridelenej skupine - triede, 
• jedna hodina denne je venovaná výchovným predmetom, relaxačným činnostiam, 

pohybovým aktivitám a hlavne pobytu vonku. 
 

Žiaci 5. ročníka: 
• triedni učitelia 5. ročníka učia priamo žiakov na hodinách v zmysle vytvoreného rozvrhu 

hodín, 
• rozvrh je zostavený z predmetov hlavných vzdelávacích oblasti SJL a MAT, 
• učitelia premetov z komplementárnych vzdelávacích oblastí  budú pridelení do skupín  na 

vzdelávanie alebo výchovu podľa potreby, 
 
Vyučovanie na 1. stupni ZŠ a v 5. ročníku ZŠ má každý vyučovací deň 4 vyučovacie hodiny 
v čase od 8,00 do 11,40 h. 
Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky 
so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva 
osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov 
a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové 
školské výlety.  



 

Činnosť v ŠKD: 

• Činnosť ŠKD nasleduje plynulo po skončení vyučovania v tých istých skupinách, v akých 
prebiehalo ranné vyučovanie. ŠKD bude fungovať do 16.00 hod. Aktivity ŠKD budú 
v prípade priaznivého počasia vykonávané predovšetkým vonku v oddelených zónach. 
Z dôvodu malého prihlásenia sa žiakov 4. ročníka do ŠKD, bude vytvorené len 1 skupina 
žiakov v ŠKD. 

Školské stravovanie v ŠJ: 

• Škola zabezpečuje školské stravovanie formou teplej stravy. Stravovanie v jedálni bude 
zabezpečené po skupinách tak, aby sa minimalizovalo premiešavanie skupín žiakov. Výdaj 
stravy bude zabezpečený od 11,45 hod tak, že najprv sa odstravujú žiaci 5. ročníka a tí, ktorí 
nebudú v ŠKD a idú po vyučovaní domov. Po nich budú prichádzať na stravovanie žiaci 
v rámci ŠKD po skupinách a ročníkoch. Stravu a pitie spolu s čistým príborom bude 
vydávať a aj odnášať personál  ŠJ.  
 

V Bratislave 05. 06. 2020              

                                                                               

                                                                       Ing. Karol Müller 
                                                                                                        riaditeľ školy 
 
                                                                 

 

 


