
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

 

Organizácia a podmienky  výchovy a vzdelávania k otvoreniu školského roka 

2020/2021. 

Riaditeľstvo školy, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a  na základe 

rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva  a MŠVVaŠ SR  oznamuje, že  upravuje 

podmienky  k otvoreniu školského roka 2020/2021 a  k organizácii výchovy a vzdelávania 

a zároveň vyzýva rodičov k ich dôslednému dodržiavaniu : 

1) Dňa  2.9.2020 otvorenie školského roka sa uskutoční  v čase o 8,30 hod. v jednotlivých 

triedach 1.-9.ročníka prostredníctvom školského rozhlasu. 

Triedni učitelia si zoradia žiakov z bežných tried na školskom dvore, zo špeciálnych tried 

na parkovisku pred budovou špeciálnych tried, skontrolujú rúška a podľa určeného 

Harmonogramu vstupujú so žiakmi do tried v časových rozostupoch. 

  

2) Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 3.9.2020 pre žiakov 1.-9. ročníka podľa riadneho 

rozvrhu hodín. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola upravuje prevádzkové 

podmienky a vydáva opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní Úradu verejného 

zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (Rúško-Odstup-Ruky). 

 

3) Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať 

v ucelených triedach, žiaci danej triedy pri výučbe sa nebudú spájať  so žiakmi inej triedy. 

 

V čase od 3.9.2020.-14.9.2020 žiaci v dopoludňajšej zmene vstupujú do školy v hlavnej budove 

cez zadný vchod, v ostatných budovách obvyklým spôsobom. Vstup do tried 7. a 9. ročníka 

(samostatné triedy na školskom dvore) je možný po dezinfekcii rúk v sprievode vyučujúceho. 

V popoludňajšej zmene žiaci prichádzajú do školy najskôr 15 minút pred vyučovaním, vstupujú do 

hlavnej budovy cez zadný vchod a po dezinfekcii rúk odchádzajú v sprievode pedagogického 

asistenta do triedy, v ktorej prebieha 0., prípadne 1. vyučovacia hodina. 

 

4) V čase od 2.9.2020 – 14.9.2020  je používanie rúška v interiéri školy pre žiakov 1.- 4. ročníka 

odporúčané  a pre žiakov 5.- 9.ročníka a všetkých zamestnancov školy povinné.  Žiak nosí rúško 

všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací 

proces. 

 

5) Telovýchovná činnosť sa bude realizovať len v exteriéri školy (šk. ihrisko). V prípade  

nepriaznivého počasia ostávajú žiaci vo svojej triede. 

 

6) Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá desiata bežnou  formou. Žiaci desiatujú     

       vo svojej triede.  

 

7)  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk). 

 

 



8)  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy: 

a)  zdravotný dotazník žiaka ( príloha  č.1) 

b)  po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá   

     vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2)  

 

9)  Žiak prichádza do školy  a odchádza zo školy v čase podľa rozvrhu hodín. Zákonnému 

zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy. V nevyhnutnom prípade iba 

žiaka 1. ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

 

10) Zákonný zástupca, ktorý príde pre žiaka  nevstupuje do priestorov školy, čaká ho pred bránou 

školy. Odporúčame minimalizovanie  zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

 

11) Zákonnému zástupcovi  odporúčame obmedziť osobnú komunikáciu, odporúčame komunikovať so         

školou (riaditeľka, tr. učiteľ, vyučujúci, pedagogický asistent) prostredníctvom mailovej  pošty 

alebo telefonicky. 

 

12) Škola zabezpečí náhodný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým        

zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do       

základnej školy. 

 

13) Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa VVP v prípade: 

- pri príznakoch  akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota nad 37,5°C a pod.) 

- ak žiak nebude mať každý deň so sebou 2ks ochranné rúška a jednorázové  hygienické      

   vreckovky.  

 

14) Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť  

        oznámiť telefonicky, prípadne mailom na tr. učiteľku alebo mailom na školu. Neúčasť žiakov na 

vyučovaní bez akéhokoľvek ospravedlnenia bude riešená v zmysle platného Školského poriadku. 

 

15) V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka  podozrenie na prenosné ochorenie,   

        bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného tr. učiteľa, riaditeľku školy a zákonného 

zástupcu.  

 

16) Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený. 

 

 

 

 

 V Tuhrine, 25.08.2020                Mgr. Zlata Chovancová 

               riaditeľka školy 

 


