
Od 2.9. 2020 prebieha riadne školské vyučovanie, dochádzka na vyučovanie je povinná. 
 
Zákonný zástupca 
 
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 
základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie 
rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 
 
Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade 
potreby)a papierové jednorazové vreckovky. 
 
Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej 
školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.  
 
Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 1)alebo 
po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní  tri a viac dní predkladá 
písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 
nariadené karanténne opatrenie(príloha č. 2).  
 
Po návrate z dovolenky mimo územia SR po 31.8. 2020 v záujme ochrany vašich detí, 
doporučujeme nástup do školy po 14 dňoch karantény alebo po preukázaní negatívneho 
testu. 
 
 
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne 
o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 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. 

Organizácia školy – 3.9. do 18.9. 2020 /zelená fáza/ 
Škola zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 
Riadi sa podľa pokynov a nariadení upravených podľa podmienok konkrétnej základnej školy. 
V čase od 2.9. 2020 do 14.9. 2020 je používanie rúšok v spoločných interiéroch školy 
povinné, žiaci druhého stupňa používajú rúško i vo svojich triedach. 
 
 
Vyučovací proces – 3.9. do 18.9. 2020 (bez spájania žiakov rôznych tried) 
Vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Predmet etická výchova sa 
dočasne nebude vyučovať. Telesná výchova sa bude vyučovať zvlášť pre každú triedu, bez 
delenia chlapcov a dievčat. 
 
 
Školský klub  - od 3.9. do 18.9. 2020 
Ranné oddelenie ŠKD v čase od 6:30 – 8:00 bude dočasne otvorené len pre žiakov 1. ročníka. 
Po skončení vyučovania ŠKD pracuje pre všetkých prihlásených žiakov 1.,2.,3. a 4. ročníka do 
16:30 v kmeňových učebniach (zvlášť pre každú triedu). Činnosť sa nebude organizovať 
v zberných skupinách. 



 
Školská jedáleň – od 3.9. do 18.9. 2020 
Školská jedáleň bude otvorená len pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorí navštevujú školský klub 
(ŠKD). 
Škola rešpektuje nariadenie, aby sa nepremiešavali žiaci jednotlivých tried počas stravovania 
v školskej jedálni. Vzhľadom na to, že výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od 
jeho prípravy, nie je z organizačných a kapacitných dôvodov možné, aby sa odstravovali žiaci 
zo všetkých tried a pritom sa dodržalo odporúčanie, aby nedošlo k premiešavaniu tried. Žiaci, 
ktorí nenavštevujú ŠKD, odchádzajú po skončení vyučovania najneskôr o 13:15 a môžu sa 
odstravovať doma. Škola chce v rámci svojich možností eliminovať premiešavanie žiakov 
v triedach (čo by v školskej jedálni nebolo možné), aby  v prípade výskytu ochorenia 
nemusela ísť do karantény celá škola, ale iba konkrétna trieda.  
 
Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie. 
 

Slávnostné otvorenie školského roka 2.9. 2020 

Pre žiakov 1.ročníka bude slávnostné otvorenie prebiehať pre budovou školy (neskôr 

v triede 1. ročníka) v čase od 9:00 do 10:00 hod.  

Do budovy školy vchádza so žiakom maximálne jedna osoba s rúškom.  

Žiaci si prinesú školskú aktovku a vyplnené a podpísané tlačivo - čestné prehlásenie (príloha 

č. 1).  

Všetky pokyny k organizácii školského roka poskytne triedna pani učiteľka. 

 

Pre žiakov 2. až 9 ročníka bude zahájenie školského roka prebiehať v triedach v čase od 8:30 

do 10:00 hodine. Žiaci sa nebudú zdržovať pred budovou školy.  

Priebežne budú prichádzať do tried, tak ako prídu, v čase od 8:15 do 8:30.  

Žiaci I. stupňa prichádzajú hlavným vchodom.  

Žiaci II. stupňa vchodom od telocvične.  

Pred vstupom bude vykonaný ranný filter.  

Žiaci budú mať v spoločných priestoroch školy rúško.  

Prinesú si písacie potreby. 

Prinesú si vyplnené a podpísané tlačivo čestné prehlásenie (príloha č. 1). Ak žiak neprinesie 

tlačivo, bude informovaný zákonný zástupca a následne bude odoslaný domov.  

 

Ak niekto nemá možnosť vytlačiť si potrebné tlačivá vyzdvihne si ich v ZŠ Soblahov dňa 

31.8.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. . 


