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27.05.2020 

Vec 
Usmernenie k otvoreniu škôl od 1. júna 2020 
 

Riaditeľ Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach vydáva toto usmernenie, 

ktoré je v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo), k organizácii výchovy a vzdelávania 

v základnej škole od 1. júna 2020.  

Vyučovanie od 1. júna 2020 je dobrovoľné, zákonný zástupca/rodič informoval 

školu prostredníctvom školského informačného portálu školy Edupage, či má alebo 

nemá záujem o dobrovoľnú dochádzku do školy. Na základe zberu údajov riaditeľ 

školy zabezpečí výchovno-vzdelávací proces podľa usmernenia ministerstva 

a hlavného hygienika pre žiakov I. až V. ročníka. V prípade, že sa rodič rozhodne 

dodatočne prihlásiť žiaka na dobrovoľné vyučovanie – bezodkladne informuje o tejto 

skutočnosti vedenie školy, ktoré žiaka prijme s ohľadom na kapacitu jednotlivých 

skupín a personálne zabezpečenie. 

 

Prevádzka školy bude v čase od 7.00 do 16.00 hod.  

 

Priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 

1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo  

po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie  



 

 

(tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  

Vstupy do budovy školy v čase od 7.00 do 8.00 podľa jednotlivých ročníkov: 

I. ročník – vstup cez vchod do IV. pavilónu,  

II. a III. ročník – vstup cez hlavný vchod do hlavnej budovy školy,  

IV. a V. ročník – vstup cez bočný vchod do hlavnej budovy školy. 

 

2. Poverený pracovník odmeria žiakovi telesnú teplotu bezdotykovým elektronickým 

teplomerom. Žiak nesmie mať zvýšenú teplotu a musí byť zdravý.  

3. Žiak vstupuje do budovy školy s rúškom na tvári, pri vstupe do budovy si 

vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom.  

4. Topánky a iný odev si odloží do šatne alebo do šatňovej skrinky. Vo všetkých 

priestoroch školy dodržiava odstup od ostatných. Zo šatne odchádza do svojej triedy 

(zberné triedy ranného ŠKD a poobedňajšieho ŠKD sú v čase mimoriadnej situácie 

zrušené, žiak je počas celého dňa iba vo svojej triede – resp. v exteriéri školy).  

5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko–epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú 

utierku, ktorú po použití odhodí do koša. Na toaletách použije rovnako mydlo  

v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

6. Žiak vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, vždy nosí rúško. Musí 

mať aj jedno náhradné rúško, pre prípad znečistenia svojho používaného rúška 

a balíček hygienických vreckoviek.  

7. V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca/rodič oznámi túto 

skutočnosť triednej učiteľke prostredníctvom školského informačného portálu školy 

Edupage.  

8. Žiak, ktorého rodič/zákonný zástupca prihlásil na stravovanie v školskej jedálni je 

povinný jeho neprítomnosť oznámiť vedúcej školskej jedálne a zo stravy ho odhlásiť 

(týždeň dopredu, v prípade ochorenia 24 hodín dopredu).  

9. Vyučovanie bude prebiehať blokovou formou, na základe pokynov jednotlivých 

vyučujúcich: 



 

 

I. ročník: od 8.00 do 10.45 hod.,  

II. – IV. ročník: od 8.00 do 11.40 hod.,  

V. ročník: od 8.00 do 12.35 hod. 

Za rozvrhnutie vyučovacích predmetov a prestávok medzi jednotlivými blokmi 

zodpovedá vyučujúci. Zákonných zástupcov/rodičov informuje, aké pomôcky má mať 

žiak na vyučovaní (spravidla 24 hodín vopred). 

10. Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať po skončení vyučovania podľa 

rozvrhu stolovania tak, aby sa zabránilo miešaniu žiakov z rôznych tried.  

11. Poobedňajší školský klub detí je v prevádzke do 16.00 hod. Vyberanie detí  

zo školského klubu detí bude na základe pokynov vychovávateliek školského klubu 

detí (telefonicky – priamo pani vychovávateľke).  

12. Vstupovať rodičom, zákonným zástupcom a iným neoprávneným osobám  

do priestorov školy (vrátane vestibulu, priestorov šatní pri školskej jedálni a ostatných 

vnútorných priestorov) JE ZAKÁZANÉ! 

13. Riaditeľ školy zabezpečí pravidelnú dezinfekciu priestorov školy, sociálnych 

zariadení a dotykových plôch.  

14. Vyučovanie sa môže realizovať aj v exteriéri školy, pokiaľ sú na to vhodné 

podmienky. 

15. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí 

rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov 

skupiny, kde prebieha výchovno–vzdelávací proces. 

 

Rozdelenie žiakov a vyučujúcich (v každej triede je max. počet žiakov 20): 

 

I. stupeň  

Trieda Učiteľka Vychovávateľka Miestnosť 

I.A Mgr. Eva Janičková p. Alena Kundrátová I.A 

I.B Mgr. Silvia Schwarczová Mgr. Tatiana Krajčinovská I.B 

I.C Mgr. Marianna Jančurová  p. Mária Gašperanová I.C 

I.D Mgr. Mária Hudáková p. Zuzana Nutárová I.D 



 

 

II.A PaedDr. Tatiana Volčková 

Mgr. Miriam Jelčová 

p. Tamara Porvažníková II.A 

II.B Mgr. Katarína Kolláriková p. Petra Petríková II.B 

II.C Mgr. Lucia Kádárová p. Mária Szabóová II.C 

II.D Mgr. Miroslava Podhájecká p. Valéria Birošová II.D 

III.A Mgr. Helena Wilková p. Valéria Feketeová III.A 

III.B Mgr. Katarína Vasková p. Radka Matejová III.B 

III.C Mgr. Ivana Juhászová Ing. Dagmar Mačičáková III.C 

IV.A Mgr. Margaréta Pachová Mgr. Simona Holzträgerová IV.A 

IV.B Mgr. Marianna Dócziová p. Juliana Verebová IV.B 

IV.C Mgr. Martina Gliganičová Bc. Gabriela Matejová IV.C 

 

II. stupeň  

 Trieda/učiteľ 

od 1.6.2020 do 5.6.2020 
Miestnosť 

pre žiakov V.A 

Miestnosť 

pre žiakov V.B 
Deň V.A V.B 

PO Milichovská (DEJ) Hasajová (MAT) U2 V.B 

UT Oberleová (SJL) Milichovská 

(DEJ) 

V.A U2 

ST Tóthová (MAT) Oberleová (SJL) V.A V.B 

ŠT Michalová (BIO) Hasajová (MAT) uč. prírod. predm. V.B 

PI Tóthová (MAT) Michalová (BIO) V.A uč. prírod. predm. 

 

Žiaci (I. – V. ročníka), ktorí sa nezúčastňujú prezenčnej formy vyučovania 

pokračujú vo vyučovaní dištančne, rovnako ako žiaci VI. – IX. ročníka.  

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

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 písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka  

do školy vpustiť, 

• rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli 

zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, 

zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej 

infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy, 

• berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných 

príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a 

kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení 

na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení, 

• zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové 

vreckovky v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň, 

• zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení 

pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), 

• dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 

zahrnuté v tomto dokumente, 

• rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu 

vzdelávania, 

• zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré  

so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli 

školy nepohybujú, len pri odchode, keď si ho príde vyzdvihnúť, 

• rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy. 

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ  

         riaditeľ školy  


