
Úprava postupu, organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania  

v ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne od  3. mája 2021 

 

Všeobecné informácie :  

Žiaci I. st. pokračujú v prezenčnej forme vyučovania s veľkou  snahou vrátiť sa k  rozvrhu zo 

septembra.  

Žiaci 8. a 9. ročníka  pokračujú v prezenčnej forme vyučovania podľa čiastočne upraveného 

rozvrhu s postupným zvyšovaním náročnosti – 2. týždeň adaptácie.  

S účinnosťou od 3. mája 2021 sa do školy vrátia aj žiaci 5. – 7. ročníka,  k prezenčnému 

spôsobu vzdelávania podľa upraveného rozvrhu  s prihliadnutím na adaptačný proces. Prvý 

týždeň bude vyučovací proces zameraný prevažne na podporu socializácie žiakov, opakovania 

a  zisťovanie úrovne vedomostí.  

Veľká časť, hlavne pohybových aktivít, vo všetkých ročníkoch bude realizovaná  v exteriéri 

školy.  

Vyučovací proces sa bude uskutočňovať v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci 

COVID AUTOMAT-u.  

Od 3. mája 2021, pokiaľ to epidemiologická situácia umožní, budeme postupne  pokračovať  

a vracať sa k pôvodne schválenému rozvrhu platného od 1. 9. 2020.   

Podmienky vstupu do budovy:  

Podľa aktuálnych epidemických podmienok sa v týždni od 3.5.2021 budeme nachádzať 

v červenom pásme platného COVID AUTOMATU, čo znamená, že sa netreba preukazovať 

negatívnym testom. 

Pri nástupe žiaka do školy a následne vždy po vypršaní platnosti čestného vyhlásenia predloží  

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiak ,,Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti“ .  

Najideálnejšie je takéto vyhlásenie podať elektronicky - prostredníctvom konta  EduPage, alebo 

pri vstupe do školy  poverenému pedagógovi (triedny učiteľ alebo dozor konajúci pedagóg).  

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný, možný je len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby alebo preukázaním sa 

platným negatívnym testom, resp. výnimkou.  

Vstup do budovy školy:  

Žiaci 1. stupňa vstupujú do školy ako obvykle, dvoma vchodmi z Ulice Pelhřimovskej. 

Žiaci 5. – 7. ročníka medzi 7. 15 – 7. 35 hod. hlavným vchodom pre 2. stupeň  

Žiaci 8. – 9. ročníka medzi 7. 30 – 7. 45 hod. hlavným vchodom pre 2. stupeň  

 

Žiadame žiakov, aby sa snažili dodržať čas vstupov do školy a pred vstupom do budovy 

dodržiavali odstupy a všetky hygienické opatrenia.   

Pri vstupe do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter – meranie teploty /výsledky merania 

teploty sa nezaznamenávajú/, dezinfekcia rúk, odovzdávanie vyhlásení.  

Nezabudnúť prezuvky – aj to je jedna z nevyhnutných hygienických opatrení !!!!  

Počas prestávok budú musieť žiaci  v čo najväčšej miere eliminovať stretávanie sa, 

vytváranie skupiniek, je nutné dodržiavať odstupy. 



Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, v školskej jedálni, návštevu toaliet či spoločných 

priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty medzi triedami i 

jednotlivcami.   

Každú zmenu zdravotného stavu sledovať a urobiť  príslušné epidemiologické opatrenia. 

Prekrytie horných dýchacích ciest:  

Povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno - vzdelávacieho procesu v interiéri školy platí 

pre všetkých žiakov 1. aj 2.  stupňa,  pedagogických  a odborných  zamestnancov školy, ostatní 

zamestnanci (s výnimkou kuchárok v ŠJ) respirátor.  

V exteriéri je povinnosťou pre všetkých žiakov i zamestnancov riadne prekrytie horných 

dýchacích ciest použitím respirátora alebo rúška, šálu, šatky. Nevzťahuje sa to na osoby, pokiaľ 

sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 5 metrov.  

Žiak má mať v škole vždy minimálne jedno náhradné  rúško, hygienické vreckovky.   

Stravovanie:  

ŠJ bude pre žiakov a zamestnancov školy v prevádzke. Stravovanie (obedy) bude prebiehať 

podľa vopred pripraveného harmonogramu, rozpisu. 

Všetci žiaci, ktorí boli bežne prihlásení na stravovanie do školskej jedálne, aj žiaci 5. – 7. 

roč. budú automaticky na stravovanie prihlásení. 

Rodičia, ktorých deti  nebudú v škole, príp. nebudú mať o stravovanie záujem, sú povinní svoje 

dieťa odhlásiť obvyklým spôsobom. 

Pri vstupe do jedálne  si všetci povinne vydezinfikujú ruky,  vstupujú s nasadeným rúškom. 

Dole si ho dávajú, až keď sedia za stolom a len pri jedení a pití.  

Príbory, riadne zabalené, bude vydávať žiakom personál, a priamo do rúk žiaka, žiaci si sami 

príbor neberú. Polievku nakladá žiakom pridelený personál.  

Frekvencia dezinfekcie ostáva nezmenená a je o nej vedená evidencia.   

Prevádzka ŠKD: 

od 6.30 hod. do 16.00 hod., ranná služba - od 6.30 hod. do 7.15 hod. 

Žiaci v jednotlivých oddeleniach ŠKD budú už z kapacitných a prevádzkových  dôvodov 

zadelení do oddelení približne tak, ako za bežného režimu. 

CVČ – zatiaľ v prevádzke nie je. 

 

Toto usmernenie riaditeľky školy sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy. 

Zároveň platia aktuálne epidemiologické opatrenia. Usmernenie je možné meniť vzhľadom na 

novozistené okolnosti.  

  

   

  

V Dolnom Kubíne 30.4.2021          Mgr. Katarína Števonková  

                                                                                                      riaditeľka školy  

 


