
  

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1. júna 2020 

 do konca školského roku 2019/2020 – POKYNY( Dodatok k prevádzkovému poriadku ) 

 

      Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva 

SR zo dňa 22.05.2020 sme pripravení spustiť prevádzku ZŠ pre žiakov 1.- 5. ročníka ZŠ v obmedzenom 

režime.  ..\Organizácia MŠSR.pdf    Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení škôl.pdf 

 V zmysle organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania ZŠ do konca šk. roka 2019/2020 vydaného 

ministerstvom školstva  zriaďovateľ - Mesto Dolný Kubín rozhodol o dĺžke prevádzky v  1.- 5. ročníku v 

závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, 

ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra školstva, t. j. najviac 20 žiakov.  Skupinou  nemusí byť ucelená trieda, 

môžu ju tvoriť aj žiaci rôznych tried a ročníkov. Vytvorená skupina sa nebude  meniť v priebehu týždňa. Našou 

snahou bude vytvoriť skupiny žiakov tak, aby žiaci mohli pokračovať popoludní v školskom klube detí.      

     Prosíme, rešpektujte vytvorené skupiny, nie vždy sa podarilo vytvoriť skupinu kopírujúcu triedu.  

Jednotlivé skupiny žiakov budú prichádzať ráno do školy v stanovenom čase a do budovy budú vstupovať cez 

určený vchod.  

     Dobrovoľná účasť  žiakov na prezenčnom vyučovaní je pokračovaním posledného redukovaného rozvrhu 

a obsahu vzdelávania , nemá vyvolať tendencie pokračovať vo vzdelávaní podľa pôvodného školského 

vzdelávacieho programu, cieľom nemá byť preberať nové učivo. Čiže uvoľnenejšia výuka, je možnosť 

opakovať učivo, bez domácich úloh, výučba zábavnejšou a kreatívnou formou, veľkú časť dňa tráviť vonku, 

či už v areáli školy alebo mimo neho – telesno-výchovné aktivity. 

     Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej 

skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností. Vyučovanie bude plánovať 

triedny učiteľ, učiteľka ako i vychovávateľka, prevažne na otvorených priestranstvách, v areáli školy, v prírode 

alebo v pravidelne vetranej a denne čistenej triede. 

     Ročníky 6. – 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní v redukovanom a  obmedzenom režime, to isté platí aj 

pre žiakov v ročníkoch 1 – 5, ktorí sa na aktívnom vyučovaní v škole nezúčastňujú. 

               Prevádzka  Základnej školy  M. Kukučína spolu so ŠKD bude počas pracovných dní v čase  

od 07. 30 hod. do 15. 30 hod. 

Škola sa otvára pre žiakov len od 7.30 hod., dovtedy bude uzamknutá, žiaci vstúpia do školy len na 

pokyn dozoru. 

O 8.00 hodine sa škola uzamyká! 

Prevádzka v školskom klube detí ( ŠKD ) ráno nebude, poobedňajšia činnosť je zabezpečená v školskom 

klube pre prihlásených žiakov 1. až 3. ročníka, ktorí sa prihlásili a majú zaplatený poplatok na mesiac 

jún,  do 15. 30 hodiny.   

 Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 7.50  

 Vchody do školy budú tri: 

1. Vchod do školy ( Pelhřimovská ulica) pre 1. a 2. ročník 

2. Bočný vchod zo záhrady ( vchod bránou v plote z Pelhřimovskej ulice ) pre 3. a 4. ročník 

3. Hlavný vchod pre 2. stupeň  pre 5. ročník 

             Neodporúča sa zhromažďovanie osôb pred školou, ani vytváranie väčších skupín!  

ročník  príchod do školy  Vyučovanie  Školský klub 

možnosť odchodu v 30 min. intervaloch 

1.ročník  07.30 – 07.45 

Vchod  z Pelhřimovskej ul. 

do 11.30 hod. – 4 hodiny  do 15.30 hod.  

2.ročník  07.45 – 07.55 

Vchod  z Pelhřimovskej ul.  

do 11.30 hod. – 4 hodiny  do 15.30 hod.  

3.ročník  07.30 – 07.45 

Bočný vchod  zo záhrady 

do 11.30 hod. – 4 hodiny  do 15.30 hod.  

4.ročník  07.45 – 07.55 

Bočný vchod  zo záhrady  

do 12. 20 hod. – 5 hodín  -------------------- 

5.ročník  07.30 – 07.55 

Hlavný vchod pre 2. stupeň  

do 12. 20 hod. – 5 hodín --------------------  
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Presné časy obedov jednotlivých skupín  a odchodu zo  školskej jedálne budú upresnené a oznámia ich 

žiakom triedni učitelia v pondelok. 

 

Prvý deň  pri vstupe do budovy školy:  

 je vhodné , aby žiak prišiel so zákonným zástupcom  alebo s osobou žijúcou v spoločnej domácnosti, 

rodič do budovy nevstupuje! 

 žiak vstupuje do budovy školy s rúškom na tvári 

 žiak poverenej osobe pri vstupe do školy odovzdá vyplnené a podpísané   vyhlásenie o tom, že 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  

 ..\Príloha 2 pdf.pdf (tlačivo je potrebné stiahnut' a vytlačit', alebo prázdne tlačivo vyzdvihnút' pred 

nástupom do školy spred hlavnej brány v tubuse pod poštovou schránkou). 

Bez podpísaného tlačiva / vyhlásenie o bezinfekčnosti / žiak nebude môcť nastúpiť do školy. 

 ak rodičia ešte neposlali, tak odovzdať aj prihlásenie do ŠKD s vyznačením času odchodov a spôsob 

odchodu Rozsah_denneho_pobytu_dietata_v_SKD.pdf ( stiahnuť, vytlačiť, vyplniť, podpísať, tlačivo 

bude k dispozícii pri školskej poštovej schránke ) 

 žiakovi bude odmeraná teplota  a  vydezinfikované ruky  

 zabezpečiť prinesenie prezúvok – nutné z hygienických dôvodov! 

 rodičom ani cudzím osobám nie je povolený vstup do priestorov školy  

Každý deň pri príchode do školy 

 bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky  

 v prípade, že bude žiak chýbať v škole 3 a viac dní, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti  

prostredia.   

Žiak je povinný   

 každý deň si priniesť do školy aspoň dve rúška ( jedno na tvári ), igelitové vrecko na odloženie 

rúška a balíček papierových hygienických vreckoviek  

 dodržiavať všetky hygienické opatrenia, s ktorými bol oboznámený  

 okamžite informovať svojho učiteľa o zhoršenom zdravotnom stave 

 žiak je povinný prezuť sa a chodiť v prezuvkách 

 spolu s pedagógom a celou skupinou si ide umyť ruky bežným spôsobom, je možné použiť dezinfekciu   

 čo najmenej sa kontaktuje so žiakmi iných skupín  

 po vyučovaní alebo po obede  odísť priamo domov, žiaci prihlásení do ŠKD v doprovode  pani    

      vychovávateľky na aktivity ŠKD 

Žiaci budú nosiť rúška len v spoločných priestoroch , v školskej jedálni – okrem jedla , na spoločných 

chodbách a aj na toaletách. V triede, v rámci svojej skupiny,  žiaci rúška nosiť nemusia.   

Zákonný zástupca:  

 zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov 2 m, dezinfekcia rúk, dôkladná hygiena );  

 zabezpečí funkčnosť svojho telefónneho čísla a ešte jedného telefónneho čísla pre prípad nutnosti 

kontaktu 

 do budovy školy, do školskej jedálne, na školské ihriská, do areálu školy  v žiadnom prípade nevstupuje, 

je zakázaný voľný pohyb rodičov, návštev  

 podľa možností - minimálne v prvý deň nástupu do školy , dieťa odovzdáva a zabezpečí odchod dieťaťa,  

 zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických 

vreckoviek, prezuvky a oblečenie vhodné na pobyt vonku 

 pri prvom nástupe dieťaťa alebo po každom prerušení na viac ako tri dni, predkladá zodpovednému 

pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

 dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 

2019/2020.   

 bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte 

COVI D19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto 

podmienok zo školy vylúčené.  

 

Učiteľ a škola:  

 po príchode žiaka do školy uskutoční ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, preberanie 

vyhlásenia o bezinfekčnosti pri prvom nástupe do školy)  

 zabezpečuje v miestnosti, kde sa zdržiava skupina žiakov, časté vetranie  

 organizuje väčšiu časť dňa vonku, skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú  
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 pravidelne upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní  

 presuny žiakov a pohyb po chodbách organizuje tak, aby sa čo najmenej stretávali s inými skupinami 

 v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 

zabezpečí rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom  procese  

Prevádzka školy a hygiena: 

 Škola dodržiava všetky pokyny ÚVZ, všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, 

dezinfekcii atď.  

 Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre 

bezpečné osušenie rúk a dezinfekčným roztokom.. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.  

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe 

priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.  

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci 

a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.  

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet 

ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).  

Školský klub detí - ŠKD : 

bude v prevádzke do 15:30 hod. – škola bude od tohto času uzatvorená.  

 Pri opätovnom  prihlásení dieťaťa do školského klubu detí v tomto mesiaci je potrebné uhradiť sumu 

12,00 eur za mesiac jún 2020 na čiastočnú úhradu nákladov - neodkladne, najneskôr do 5. dňa v mesiaci. 

(V prípade preplatkov zákonných zástupcov z predošlých mesiacov, budú tieto vzájomne zaúčtované.) 

 Hlavným poslaním ŠKD je nenáročná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na aktivity oddychového, 

rekreačného a záujmového charakteru i na prípravu na vyučovanie. Organizácia činností prebieha podľa 

vnútorného poriadku zariadenia a režimu dňa. 

 V tomto období sa činnosť bude zameriavať na rozvoj kreativity, socializácie, komunikácie, rozvoj 

všetkých zručností. 

 Vychovávateľka školského klubu detí preberá deti po hlavnej- vyučovacej činnosti dňa a spolu 

s pedagógom zabezpečí odobedovanie žiakov.  

 Je nutné vyplniť prihlášku  do ŠKD a na prihláške vyznačiť čas odchodu dieťaťa – sú v 30 

minútových intervaloch a aj zapísať spôsob, ako a s kým odchádza dieťa domov. Toto tlačivo je 

nutné odovzdať minimálne v prvý deň nástupu.  

Školská jedáleň 

 Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie ( obed ) v školskej jedálni v zmysle usmernení 

RÚVZ a MŠVVaŠ SR. Stravovať sa môžu len žiaci, ktorí sú prihlásení aj do školy a budú prítomní 

na vyučovaní ( dotácia na stravu ).  

 Všetky podmienky pre odobratie obeda v závislosti od prítomnosti žiaka v škole – odhlasovanie pri 

neprítomnosti sú platné. 

 Rodičia žiakov 1. – 5. ročníka , ktorí sa budú stravovať v ŠJ, musia svoje deti znova prihlásiť, 

prihlasovanie od štvrtka 28.5.2020 : prostredníctvom Edupage/ jedálny lístok, prihlásenie obeda ,  alebo 

SMS správou: 0917 949 404, alebo emailom: jedalen@zsmkdk.sk . 

 Žiak neprihlásený do ŠKD a prihlásený na obed je povinný obedovať so svojou skupinou, nemôže ísť na 

obed sám. 

 Pri opätovnom  prihlásení žiaka na stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2020 je potrebné uhradiť 

režijný poplatok - sumu 08,00 € - 1. stupeň a 09.00 € - 2. stupeň ( v zmysle VZN č. 4/2019 na čiastočnú 

úhradu nákladov) neodkladne, najneskôr do 5. dňa v mesiaci, v ktorom sa žiak stravuje. (V prípade 

preplatkov zákonných zástupcov z predošlých mesiacov, budú tieto vzájomne zaúčtované ). 

 

Vážení rodičia, svojím dobrovoľným rozhodnutím umiestniť dieťa v základnej škole vyjadrujete súhlas s 

obmedzenými podmienkami prevádzky základnej školy v čase od 01.06.2020 do 30.06.2020.  Dúfame, že 

opatrenia sa budú postupne uvoľňovať a budeme môcť zjemniť prijaté prísne opatrenia. 

Ďakujeme za  Vaše pochopenie, ústretovosť a trpezlivosť.  

V Dolnom Kubíne 26.5.2020        Mgr. Katarína Števonková, riaditeľka školy 
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