
 

Organizácia vyučovania od 26.10.2020 

Od pondelka 26.10.2020 predbežne do 27.11.2020 ( piatok ) sa zmeny dotknú týchto oblastí: 

1. stupeň základnej školy: 

 účasť na prezenčnom vyučovaní v škole je povinná ( len pre deti absolútne zdravé, 

bez karantény v rodine)  

 vyučovanie bude pokračovať podľa doterajšieho platného rozvrhu, s pôvodným 

začiatkom vyučovania, rozdelením prestávok a vyučovacích hodín, 

 pokračuje sa vo vykonávaní ranného filtra tak, ako doteraz, každé dieťa musí prejsť 

povinne ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk) pri vstupe do budovy školy 

 stále treba dodržiavať prísne epidemiologické opatrenia 

 o všetkých odchýlkach v zdravotnom stave ihneď informovať triedneho učiteľa 

2. stupeň základnej školy: 

 prechádza sa na dištančnú formu vyučovania podľa platného rozvrhu  a podľa 

dokumentu: Pokyny  riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu 

 vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov  
 rozvrhy dostanú žiaci od triednych učiteľov cez Edupage  najneskôr v pondelok 26.10. 

a zároveň budú zverejnené na webovej stránke školy 

 odporúčame rodičom/žiakom, ktorí ešte náhodou nemajú, nainštalovať si aplikáciu 

EduPage, komunikácia so školou bude vedená prioritne touto cestou 

 žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančnej formy vzdelávania a plniť zadané úlohy, 

spôsob a termíny odovzdávania vyriešených zadaní dištančného vzdelávania 

sa dozvedia od svojho vyučujúceho daného predmetu 

 v prípade problémov zo strany rodičov a žiakov v  súvislosti s dištančným vyučovaním, 

on-line  vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov alebo priamo vyučujúceho 

predmetu 

 

Školský klub detí: 

 bude fungovať v nezmenenom režime - t. j. pre 1. – 3. ročník,  deti sú stále priradené 

do pôvodných oddelení školského klubu, prevádzkové hodiny školského klubu detí sú 

naďalej bez ranného klubu, poobede do 16:00 hod. 

 aktualizujte časy odchodov detí zo ŠKD domov, lebo vstup cudzích osôb do priestorov 

školy je zakázaný 

Stravovanie v školskej jedálni: 

 pokračuje pre žiakov 1. stupňa v nezmenených podmienkach za prísnych hygienických 

opatrení (rúško, dezinfekcia, rozostupy) 

 žiaci 2. stupňa ZŠ sú od pondelka 26.10.2020 automaticky všetci odhlásení zo školskej 

stravy 



 desiata sa nebude vydávať, objednanie je zrušené, zabezpečte svojim deťom desiatu 

z domu 

 pri neúčasti žiaka v škole nezabudnúť stravu odhlásiť 

Dezinfikovanie: 

 dezinfikovanie spoločných priestorov a povrchov(zábradlia, kľučky, umývadlá, wc,..)  

sa naďalej bude vykonávať 3-krát denne, v zmysle pokynov ÚVZ 

 dodržiavanie platných  hygienicko-epidemiologických opatrení 

 všetci prísne dodržiavať  R- O –R!! 

Prázdniny: 

Jesenné prázdniny :   30.10. 2020 a 2.11.2020 

Jesenné prázdniny :    6.11.2020  a 9. 11. 2020 

 

Dolný Kubín 23.10.2020                          Mgr. K. Števonková, r.š. 

 

 

 


