
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302  

Dodatok č. 3 
Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí   

na obdobie školského roku 2020/2021.  

ORGANIZÁCIA PRÍCHODU DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY od 16.09.2020 do 30.09.2020  
Príchod od 07,25 hod. do 7,55 hod.   
1.ročník – 9.ročník – vchod B (bočný vchod k šatniam)   
8.špec. - vchod B (bočný vchod k šatniam)   
Organizačné pokyny – preberanie zdravotného dotazníka a vyhlásenie rodičov žiakov pred 
prvým nástupom do školy, prípadne vyhlásenia rodičov žiakov, ranný filter, dezinfekcia rúk.   
V čase do 30.9.2020 je  používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, pedagogických 

zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné!  

Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. 

 

PREVÁDZKA ŠKD  

Prevádzka ŠKD bude v bežnom režime. V interiéri ŠKD je rúško povinné pre všetkých žiakov z 

dôvodu premiešania skupín! Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba sa nezdržiava vo 

vnútornom priestore ŠKD. 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 
Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb je do školskej jedálne prísne zakázaný!  
Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie prebieha podľa pokynov uvedených na 
tlačive Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie. Triedni učitelia opätovne rozdali všetkým 
žiakom prístupové heslá do EduPage. Aplikáciu pre učiteľov, rodičov a žiakov škôl, ktoré 
používajú EduPage stránky, internetovú žiacku knižku si môžete stiahnuť do Vášho mobil. 
telefónu.  
Obedy sa nevydávajú do obedárov!  
 
POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby svoje dieťa s príznakmi infekcie dýchacích ciest 
(zvýšená telesná teplota, malátnosť, únava, začervenané oči, upchatý nos, výtok z nosa, 
kašeľ, vracanie, riedka stolica, kožné vyrážky) nechali v domácej liečbe a kontaktovali 
(telefonicky) lekára všeobecnej starostlivosti a postupovali v zmysle jeho odporúčaní!  
Žiaka môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. 

Zákonný zástupca oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho 
dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) podozrenie na ochorenie COVID-19. 
Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v 
trvaní viac ako tri po sebe  nasledujúce  dni  (vrátane  víkendov  a sviatkov)  
písomné  vyhlásenie  zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  
Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu 
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe  vydané  všeobecným  
lekárom  pre  deti  a dorast.   



 
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. 
 
Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby zabezpečili na každý deň pre 
svoje dieťa dve rúška. V prípade, že žiak nebude mať rúško, nebude sa 
môcť zúčastniť vzdelávania.  
Škola nesupluje povinnosti zákonného zástupcu pri zabezpečovaní rúšok!  
 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! 
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 
riaditeľom  
školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby . 
Na  komunikáciu  externých  osôb  so  školou  počas  úradných  
(stránkových)  hodín treba využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, 
maily a pod.), prezenčný spôsob  komunikácie  je  možný  len  so  
súhlasom  riaditeľa  školy  za  vyššie  uvedených podmienok.  
 
POZOR ZMENA  režimu dňa  –  od 21.09.2020 !!! 
Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. 
 
 Vyuč.hod.    

1.hod.  8.00 hod.  8 .45 hod.    
2.hod.  8. 55 hod.  9. 40 hod.    
3.hod.  10. 00 hod.  10. 45 hod.     
4.hod.  10.55 hod.  11.40 hod.    
5.hod.  11.50 hod.  12. 35 hod.   
6.hod.  12.45 hod.  13. 30 hod.   

  
  

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na vyučovanie TSV  (napr. šatňa, posilňovňa) sa do 30.9. 
nevyužívajú.  Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.  
Nespájajú sa žiaci rôznych tried – ETV, NBV, TSV – vyučovanie daných predmetov v ucelených triedach.  
Aktivity sa organizujú väčšiu časť dňa vonku v areáli školy.  

 
V Trnovci nad Váhom 18.09.2020                                                   
                                                           Mgr. Miriam Žigová   

     riaditeľka školy  


