
Pokyny pre žiakov platné od 1.6.2020 do konca šk. roka 2019/20 
 
Ranný nástup žiakov do školy: 
7.30 – 7.45 hod. 1. ročník 
7.45 – 8.00 hod. 2. a 3. ročník 
8.00 – 8.15 hod. 4. a 5. ročník 
 
- žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom, dodržiavajú rozostupy 
cca 2m 
- po vstupe do školy poverený zamestnanec školy zmeria žiakovi teplotu a nastrieka žiakovi na ruky 
dezinfekčný prostriedok 
- po dezinfekcii žiak vstúpi do šatní, kde sa prezuje, odloží si veci a pokračuje plynule do svojej triedy, 
kde si sadne na pridelené miesto 
- žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých 
priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces 
- v miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie, žiaci sú opakovane 
upozorňovaní na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní a pri umývaní rúk 
- žiak má pri sebe náhradné rúško a balíček papierových vreckoviek (zabezpečí zákonný zástupca) 
- pri prvom nástupe žiaka do ZŠ a po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni 
predloží žiak písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
- po skončení vyučovania sa žiaci v sprievode pedagogického zamestnanca odoberú do šatne, kde si 
odložia veci a presunú sa do školskej jedálne na odstravovanie 
11.30 hod. – 1. ročník po skupinách 
12.00 hod. – 2. ročník po skupinách 
12.30 hod. – 3. ročník po skupinách 
13.00 hod. – 4. a 5. ročník po skupinách 
- po skončení obeda odchádzajú žiaci domov, okrem tých, ktorí pokračujú v školskom klube detí 
- prevzatie dieťaťa z ŠKD prebieha podľa časov stanovených rodičmi, najneskôr však do 16.30 hod. 
 
Usmernenia pre zákonných zástupcov žiakov 
- žiaci prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti 
- sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú 
- zakazuje sa zhromažďovanie osôb pred základnou školou 
- po vyzdvihnutí žiaka zákonní zástupcovia okamžite opúšťajú školský areál 
- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na Covid-19, zákonný zástupca 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy – dieťa je zo školy 
vylúčené 
- nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov školy 
- ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov Covid-19, bude umiestnený do 
samostatnej miestnosti a budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, takisto, ak bude žiakovi 
nameraná ráno zvýšená teplota 
- zákonní zástupcovia kontaktujú v prípade potreby zamestnancov školy prostredníctvom telefónu 
alebo e-mailom 
 


