
 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  
v Základnej škole, Hroncova 23 v Košiciach  

pre školský rok 2020/2021 
 
  Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia vydané Úradom verejného 

zdravotníctva (ÚVZ), v súlade s dokumentom Organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 vydané Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základnej 

školy, Hroncova 23 v Košiciach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19 

a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba 

tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec)  

od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov.  

 

Slávnostné otvorenie školského roku – 2. septembra 2020 (streda)  

 

Žiaci I. ročníka:  

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na multifunkčnom 

ihrisku so začiatkom o 9.00 hod. (v zmysle usmernení ÚVZ, tzn. v exteriéri, 

s dostatočným odstupom a rúškami, výhradne len v sprievode zákonných 

zástupcov). Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa 

bude realizovať v každej prváckej triede individuálne.    

 

Žiaci II. – IX. ročníka: 

Žiaci II. ročníka sa budú zhromažďovať na „zelenom“ multifunkčnom ihrisku 

od 07.30 do 08.00 hod. pri svojich triednych učiteľoch s dodržaním väčších odstupov 

medzi triedami. Do školy budú vchádzať o 08.00 hod. vstupom do IV. pavilónu.  

 

Žiaci III. a IV. ročníka sa budú zhromažďovať na „oranžovom“ multifunkčnom 

ihrisku 07.30 do 08.00 hod. pri svojich triednych učiteľoch s dodržaním väčších 



 

 

odstupov medzi triedami. Do školy budú vchádzať o 08.00 hod. bočnými 

vchodmi:  

III.A, III.B, III.C, III.D – II. bočný vchod (pri riaditeľni) 

IV.A, IV.B, IV.C – I. bočný vchod (pod pergolou) 

 

Žiaci V. – VI. ročníka sa budú zhromažďovať na asfaltovej ploche  

pred II. pavilónom ZŠ od 07.30 do 08.00 hod. pri svojich triednych učiteľoch 

s dodržaním väčších odstupov medzi triedami. Do školy budú vchádzať o 08.00 

hod. bočnými vchodmi: 

VI.A, VI.B – II. bočný vchod (pri riaditeľni) 

V.A, V.B, V.C – I. bočný vchod (pod pergolou) 

 

Žiaci VII. – IX. ročníka sa budú zhromažďovať pred hlavnou budovou školy 

od 07.30 do 08.00 hod. pri svojich triednych učiteľoch s dodržaním väčších odstupov 

medzi triedami. Do školy budú vchádzať o 08.00 hod. hlavným vchodom.  

 

*V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci sami vchádzať do budovy školy 

(určenými vstupmi) priebežne – bez zhromažďovania na určených miestach.  

 

Slávnostné otvorenie školského roka prebehne v jednotlivých kmeňových 

triedach so začiatkom o 8.00 hod. (slávnostný príhovor riaditeľa školy bude 

prostredníctvom školského rozhlasu), žiaci budú v škole cca do 9.00 hod. Vstup 

zákonných zástupcov, rodičov (iných členov rodiny, sprievodcov) do budovy 

školy je zakázaný.  

Pre žiakov II. – IV. ročníka je poobedňajší školský klub detí – v skrátenom 

režime do 15.00 hod. /v prípade záujmu nahlásiť pani vychovávateľke/. Ranný 

školský klub detí dňa 2.9.2020 – nebude v prevádzke! 

Pre prihlásených žiakov II. – IX. ročníka  sa bude vydávať strava v školskej 

jedálni v čase od 10.30 do 12.30 hod. (prihlášku odovzdali zákonní zástupcovia na 

konci školského roka 2019/2020). 



 

 

Vyučovanie 3.9. – 4.9.2020 

 

Vstup žiakov do školy je priebežne v čase od 7.30 do 8.00 (okrem žiakov, ktorí 

navštevujú ranný ŠKD):  

• hlavný vchod – žiaci: I.C, I.D, III.A, III.B, III.C, III.D 

• I. bočný vchod (pod pergolou) – žiaci: IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B, V.C 

• II. bočný vchod (pri riaditeľni) – žiaci VI.A, VI.B, VII.A, VIII.A, IX.A 

• II. pavilón – žiaci: I.A, I.B, I.E  

• IV. pavilón – žiaci: II.A, II.B, II.C, II.D 

 

Dĺžka a organizácia vyučovania 

• Žiaci I. ročníka – 3 vyučovacie hodiny, počas 4. vyučovacej hodiny – obed 

v školskej jedálni,  

• žiaci II. – IV. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,  

• žiaci V. – IX. ročníka – 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.  

Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na preberanie nových učebníc, 

oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZ, triednymi pravidlami, opatrenia proti 

šíreniu koronavírusu..., opakovanie učiva predchádzajúceho ročníka. 

 

Školská jedáleň bude v prevádzke od 10.45 do 13.45 hod. (žiaci budú obedovať 

podľa rozvrhu stolovania).  

 

Školský klub detí 

• ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 8.00 hod. – v jednotlivých kmeňových 

triedach (zabezpečujú triedne učiteľky),  

• poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania (každá trieda má počas 

trvania mimoriadnych opatrení svoje oddelenie ŠKD): 

I.A – Bc. Matejová 

I.B – Mgr. Holzträgerová 

I.C – p. Matejová 



 

 

I.D – p. Tóthová 

I.E – Mgr. Kollárová 

II.A – p. Kundrátová 

II.B – Mgr. Krajčinovská  

II.C – p. Gašperanová 

II.D – Bc. Dudová 

III.A – p. Porvažníková 

III.B – p. Petríková 

III.C – p. Szabóová 

III.D – Mgr. Birošová 

IV.A – p. Feketeová 

IV.B – p. Nutárová 

IV.C – Ing. Mačičáková 

V.A – Mgr. Adamkovič 

V.B – Mgr. Hreško 

V.C – p. Verebová 

 

 O spôsobe výberu žiakov zo školského klubu detí budú zákonní zástupcovia 

žiaka informovaní prostredníctvom vychovávateliek ŠKD, dočasných vychovávateľov 

ŠKD, prostredníctvom školského informačného systému Edupage.  

 

 Vyučovanie od 7.9.2020 bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu 

vyučovacích hodín, s dodržiavaním opatrení:  

• nespájanie tried počas vyučovania v predmete TSV,  

• nespájanie tried počas vyučovania v premete ETV/NBV,  

• náboženská výchova - gréckokatolícka a reformovaná sa nevyučuje  

do 14.9.2020.  

 



 

 

1. Používanie rúšok je v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov  

I. a II. stupňa povinné. Pre žiakov I. stupňa sú rúška počas výchovno-

vzdelávacieho procesu odporúčané. 

2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 

nasadí si rúško, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní 

zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

3. Zákonný zástupca zabezpečí žiakovi na každý deň 2 rúška a papierové 

jednorazové vreckovky. 

4. Žiak si v triede do igelitového obalu odloží rezervné rúško (pre prípad 

znečistenia svojho používaného rúška). 

5. Žiak si vždy po príchode do triedy odchádza umyť ruky bežným spôsobom, 

ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Na 

utieranie rúk použijú jednorazové papierové utierky. 

 

 

 

 

 

V Košiciach 28.8.2020      Mgr. Martin FAZEKAŠ 

                   riaditeľ školy 



 

 

  
 
Príloha č.1  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


