
Príloha č. 4 Pokyny pre rodičov ZŠ

Základná škola s materskou školou, Žabokreky nad Nitrou

Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ s MŠ vrátane ŠKD na obdobie JÚN 2020

USMERNENIE PRE RODIČOV - ZŠ

Príloha č. 4 - Usmernenie pre rodičov žiakov ZŠ Žabokreky nad Nitrou tvorí neoddeliteľnú súčasť
interného dokumentu  Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ s MŠ vrátane ŠKD na obdobie JÚN 2020,
ktorý vydala riaditeľka školy PaedDr. Václava Juríková v zmysle usmernenia ministerstva školstva zo
dňa 22.05.2020 vrátane opatrení  a rozhodnutí  relevantných úradov účinných od 1.  júna 2020, a  to
hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR.

Povinnosti zákonného zástupcu:
 zákonný zástupca predkladá pri  prvom nástupe žiaka do základnej  školy,  alebo po každom

prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni čestné prehlásenie o tom,
že  žiak  neprejavuje  príznaky prenosného ochorenia  a  nemá nariadené  karanténne opatrenie
(príloha č. 2),

 formulár – čestné prehlásenie si stiahne z webového sídla školy, alebo si ho osobne vyzdvihne
28.05. - 29.05.2020 v čase od 12:00 – 13:00 hod. u pani zástupkyne (cez okno kancelárie);

 dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do
konca školského roku 2019/2020,

 pri ceste do školy sa rodičia aj žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,

 rešpektuje  striktne  daný  času  príchodu  dieťaťa  do  školy,  čím  zamedzí  nepovolenému
zhromažďovaniu osôb pred základnou školou, 

 zákonný zástupca sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybuje (vstup do školy zakázaný),

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode svojho dieťaťa
do základnej  školy  a  pri  odchode  dieťaťa  zo  základnej  školy  (nosenie  rúšok,  dodržiavanie
odstupov, dezinfekcia rúk),

 zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,

 rúško dieťa/žiak nosí v interiéri v spoločných priestoroch a na toaletách,

 rúško dieťa/žiak nenosí v triede počas vyučovania,

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o
tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,

 povinnosťou  zákonného  zástupcu  je  aj  bezodkladne  nahlásenie  karantény,  ak  bola  dieťaťu
nariadená  lekárom  všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a  dorast  alebo  miestne
príslušným regionálnym hygienikom; za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,

 odoberanie obedov má v čase mimoriadneho stavu rovnaké pravidlá ako za bežnej prevádzky (v
prípade náhleho ochorenia si rodič príde pre obed, ktorý mu bude odovzdaný v jednorázovom
obedári; v inom prípade zaplatí plnú sumu za neodobratý obed).



Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ

a) ŽIACI – do 20 žiakov v jednej skupine

b) UČITEĽ – s jednou skupinou žiakov jeden učiteľ, ktorý čaká svojich žiakov od rána v určenej
triede,  kým prídu z ranného filtru;  následne (každý deň) žiakov poučí o epidemiologických
pravidlách a až potom začne s výučbou.

c) SKUPINY   žiakov/  UČEBŇA  :  

 1. roč. - zodp. Mgr. Števicová vo vlastnej triede -  prízemie

 2. roč. - zodp. Mgr. Varechová vo vlastnej triede -  prízemie

 3. roč. - zodp. Mgr. Vlčanová vo vlastnej triede -  prízemie

 4. roč. - zodp. Mgr. Blinková vo vlastnej triede -  1. podlažie

 5. roč. - zodp. Mgr. Vančová v učebni 8.roč. -  1. podlažie
d) ŠKD   - zodp. Mgr. Bližniaková vo vlastnej triede       -  ŠKD

e) NÁSTUP   do školy,   RANNÝ   FILTER

 v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami; odstupy, dezinfekcia
rúk, meranie teploty, odovzdanie čestného vyhlásenia

 pokiaľ bude u žiaka nameraná zvýšená teplota, nebude umiestnený do skupiny; zákonný
zástupca je povinný si dieťa neodkladne vziať zo školy domov

 čas príchodu do školy je určený pre každú skupinu osobitne

 rodič je povinný daný čas rešpektovať a zabezpečiť, aby sa dieťa nezdržiavalo v okolí školy
skôr, ako mu je dané harmonogramom:

 1. roč. 07:30

 2. roč. 07:40

 3. roč. 07:50

 5. roč. 08:00 – s ohľadom na autobusové spoje

 4. roč. 08:10

    f)  OBSAH, formy, metódy vyučovania/vzdelávania sú v kompetencii učiteľa konkrétnej skupiny 

    g)  ROZVRH – čas vyučovania /dĺžku vyučovacej hodiny vrátane prestávok si volí učiteľ v    
     rámci tohto  času:

1. roč. 07:40 – 11:00
2. roč. 07:50 – 11:30
3. roč. 08:00 – 12:00
5. roč. 08:10 – 12:30 – s ohľadom na autobusové spoje
4. roč. 08:20 – 13:00



  h) OBED 

 zabezpečenie v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a dodatku
k prevádzkovému poriadku ŠJ;       

 medzi každou skupinou 10 min. pre dezinfekciu priestorov ŠJ

 1. roč. 11:00 – 11:20       

 2. roč. 11:30 – 11:50       

 3. roč. 12:00 – 12:20      

 5. roč. 12:30 – 12:50 – s ohľadom na autobusové spoje       

 4. roč. 13:00 – 13:20
      

i)  PREVÁDZKA ŠKD            

 v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami 

 pondelok – piatok v čase od 11:00 – 16:00      

 v skupine max. 20 detí prijatých na základe podmienok uvedených v záväznej prihláške
(návratka zo dňa 22.05.2020).

j)  DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

 1.stupeň – zodp. vyučujúci konkrétnych predmetov v rámci ostatnej pedagogickej činnosti
(zabezpečenie domácich úloh žiakom, ktorí do školy nenastúpili)

 2. stupeň –  bez zmeny; iba vyučujúci v 5. roč. spolupracujú s tr.uč. a naďalej zvyšným
žiakom poskytujú vzdelávanie dištančnou formou.

k)   ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

 23.06.2020 odovzdanie podkladov ku klasifikácii

 26.06.2020 o 14,00 hod. záverečná klasifikačná porada v ZŠ

 30.06.2020 vydanie vysvedčení (bližšie informácie o podobe tohto aktu poskytne škola až
po zverejnení usmernenia ministerstva školstva).

V Žabokrekoch nad Nitrou 26.05.2020 ----------------------------------------
      PaedDr. Václava Juríková


