
Usmernenie pre rodičov/zákonných zástupcov  
žiakov základnej školy pri obnovení vyučovania od 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020 

 
Zriaďovateľ školy – obec Župkov – v spolupráci s vedením školy rozhodol o obnovení 

vyučovania v základnej škole ZŠ s MŠ, Župkov 18, pre žiakov 1. – 5. ročníka. 
Žiaci budú rozdelení do 4 skupín, v ktorých bude najviac 20 žiakov. Skupiny môžu 

tvoriť aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením vyučovania neboli v spoločnej triede alebo 
v spoločnom ročníku. 

Vytvorená skupina sa nebude počas týždňa meniť. Ak by počet žiakov v skupine klesol, 
nasledujúci týždeň môžu byť skupiny s malým počtom žiakov spojené. 

Pedagogickí zamestnanci v súlade s hygienicko-epidemiologickými nariadeniami 
a podľa svojho uváženia zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom 
procese. 

Žiaci prichádzajú do školy s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 
Odprevádzajúca osoba do školy nevstupuje. Ak žiak bude mať zvýšenú teplotu aj po 
opakovanom meraní, odchádza domov s osobou, ktorá s ním prišla. Ak žiak nebude mať 
zvýšenú teplotu, odchádza do šatne, kde si zloží zvršky do šatňovej skrinky, uloží náhradné 
rúško, prezuje sa a odchádza si umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 
hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Žiak odchádza do určenej triedy, kde mu 
pedagóg vykoná dezinfekciu rúk. Vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško, okrem svojej 
skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. 
Najneskôr o 15.00 hod. si zákonný zástupca svoje dieťa vyzdvihne z ŠKD – nahlási sa 
u upratovačky školy, do priestorov školy nevstupuje. 

Organizácia školského dňa pre jednotlivé ročníky je zostavená tak, aby sa 
minimalizovalo zhromažďovanie skupín žiakov na chodbách a toaletách. 
 
Rozmiestnenie žiakov do skupín: 
 

ročník skupina predpokladaný 
počet žiakov 

trieda vyučujúci vychovávateľka 

1. prvá 9 7. p. Boháčová p. Žoltická 
2. druhá 12 2. p. Jančoková p. Danihelová 
3. tretia 13 3. p. Valušková K. p. Tabernausová 

4. + 5. štvrtá 13 + 5 5. p. Betková p. Kováčová 
 

Organizácia školského dňa  
 

skupina 1.  2. 3. 4. 

príchod 6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 6.00 – 7.30 

1. blok VVP 7.45 – 8.15 7.45 – 8.25 7.45 – 8.35 7.45 – 8.45 

prestávka 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 8.35 – 8.45 8.45 – 8.55 

2. blok VVP 8.25 – 9.05 8.35 – 9.25 8.45 – 9.45 8.55 – 9.35 

prestávka 9.05 – 9.20 9.25 – 9.40 9.45 – 10.00 9.35 – 9.50 

3. blok VVP 9.20 – 10.10 9.40 – 10.20 10.00 – 10.40 9.50 – 10.50 



prestávka 10.10 – 10.20  10.20 – 10.30 10.40 – 10.50 10.50 – 11.00 

4. blok VVP 10.20 – 11.20 10.30 – 11.30 10.50 – 11.40 11.00 – 11.50 

Obed  11.20 – 11.40 11.50 – 12.10 12.20 – 12.40 12.50 – 13.10 

ŠKD 11.40 – 15.00 11.30 – 15.00  11.40 – 15.00 11.50 – 15.00 

 
Zodpovednosť rodiča/zákonného zástupcu 

• Rodič/zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických 
opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, 
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 
• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka 

do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Stiahnuť na: 
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol. 

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 
regionálnym hygienikom zo Žiaru nad Hronom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy 
vylúčené. 

 
Opatrenia školy 

• Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 
RÚVZ.  

• Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.  
• Škola bude minimalizovať zhromažďovanie osôb pred základnou školou a zabezpečí 

organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa 
minimalizoval kontakt medzi osobami.  

• Nepedagogický zamestnanec školy bude nosiť rúško alebo ochranný štít. Pedagogickí 
zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-
vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.  

• V triede, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie 
a pravidelná dezinfekcia.  

• Skupina žiakov bude mať organizované aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa 
tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok. 

• Skupina žiakov bude vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom 
prostredí telocvične. 

• 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.  

• Ak žiak v priebehu dňa vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 
umiestnený do samostatnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí 
ho bezodkladne musia vyzdvihnúť.  

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol


• O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako 
je to v prípade iných infekčných ochorení.  

• Ak sa u nepedagogického a pedagogického zamestnanca základnej školy alebo 
školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného 
dňa, bezodkladne o tom bude informovaná riaditeľka školy a opustí školu v najkratšom 
možnom čase s použitím rúška. 

 
O nových skutočnostiach vás budeme včas informovať prostredníctvom webového sídla 

školy, prípadne telefonicky. 
 
 


