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Oznámenie riaditeľky školy  

o organizácii výchovy a vzdelávania od 15.6.2020 do 19.6.2020 
 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/12614:1-A2110 zo dňa 9. júna 2020 riaditeľka 

školy upravuje od 15.6.2020 organizáciu výchovy a vzdelávania pre žiakov 1. – 5. ročníka, 

prevádzku ŠKD, CVČ a ŠJ nasledovne: 

 

 Prevádzka ZŠ Tribečská 1653/22 sa od 15.6.2020 do 22.6.2020 je pre žiakov 1. – 5. 

ročníka. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná, na základe prihlásenia žiaka 

zákonným  zástupcom. 

 Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy, dostanú každý deň po skončení 

vyučovania od triedneho učiteľa informácie o vzdelávaní prostredníctvom e-mailu. 

 Žiaci 6. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní doma ako doteraz do 

22.6.2020. 

 Príchod žiakov do školy je od 7.30 hod. do 8.30 hod. Žiaci prvého až štvrtého ročníka 

končia vyučovanie o 11.40 hod., žiaci piateho ročníka končia vyučovanie o 12.35 

hod.  

 Žiaci iba pri prvom nástupe do školy odovzdajú dozoru pri vchode Čestné 

vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vypíše zákonný zástupca (nájdete 

v prílohe). Toto vyhlásenie treba taktiež doložiť po každom prerušení dochádzky 

žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni (potvrdenie od lekára sa nevyžaduje dokladať). 

 Pred vstupom do školy už nebude každé ráno vykonaný ranný filter – meranie 

teploty bezdotykovým teplomerom. Meranie teploty bude iba náhodné. Na základe 

informácií RÚVZ pri nameraní  hodnoty telesnej teploty 37,0 ͦ C a viac, dieťa nemôže 

byť v kolektíve.  

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, alebo 

nariadenie karantény, zákonný zástupca o tom bezodkladne informuje triedneho 

učiteľa a vedenie školy. Za týchto podmienok bude dieťa zo školy vylúčené. 

 Žiaci si každé ráno vydezinfikujú ruky v bezdotykovom stojane umiestnenom pri 

chode do školy a idú do šatne. 

 Zákonný zástupca dieťaťa ráno pred vyučovaním nevstupuje do budovy školy! 

Vstup do školy je zákonnému zástupcovi povolený iba pri prevzatí dieťaťa po 

skončení vyučovania alebo ŠKD na iba nevyhnutnú dobu.  

 Vzdelávanie žiakov bude prebiehať v exteriéri a interiéri ZŠ.  

 V budove prístavby sú triedy – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.D, 4.A, 4.C – 

žiaci týchto tried vstupujú do školy a odchádzajú zo školy bočným vchodom 

v budove prístavby (pri ŠJ). 

 V hlavnej budove školy sú triedy 3.C, 3.B (učia sa v miestnosti učebne VYV), 4.B (učia 

sa v miestnosti triedy 6.A na 2.poschodí), 4.D (učia sa v miestnosti učebne NEJ na 1. 

poschodí), 5.B (učia sa v miestnosti triedy 7.A na 3.poschodí), 5.C (učia sa 
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v miestnosti triedy 9.A na 3.poschodí), 5.D (učia sa v miestnosti učebne IT na 

3.poschodí) – žiaci týchto tried vstupujú do školy a odchádzajú zo školy žiackym 

vchodom v hlavnej budove školy.  

 Žiak nemusí nosiť rúško v rámci svojej skupiny v interných a externých priestoroch 

školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Žiak nosí rúško iba vo vnútorných 

priestoroch školy, kde by mohol prísť do kontaktu s inými osobami. Rezervné rúško 

má žiak odložené v šatni. V prípade potreby škola zabezpečí pre žiaka náhradné. 

 Žiak dodržiava pokyny pedagogických zamestnancov školy. 

 

 Ranný ŠKD je k dispozícii od 6.30 hod. Popoludňajšia prevádzka ŠKD končí o 16.30 

hod. Deti sú v ŠKD vo svojich oddeleniach ako v období pred prerušením 

vyučovania. Pobyt detí na školskom dvore je podľa rozpisu. 

 Príchod detí do ranného ŠKD je žiackym vchodom v hlavnej budove školy. Zákonný 

zástupca nevstupuje s dieťaťom do školy, odovzdá ho zodpovednej osobe pri 

vchode. Odchod detí z ŠKD bude ako pred prerušením vyučovania, zákonný 

zástupca si ho môže vyzdvihnúť v ŠKD, avšak v škole sa nezdržuje viac, ako je to 

nutné.  

 Od 1.6.2020 je obnovená povinnosť uhrádzania poplatku za ŠKD. Suma je 15€. 

V prípade, že ste uhradili mesačný poplatok za mesiac apríl, bude sa to považovať za 

úhradu mesiaca jún. Bližšie informácie poskytne vedúca ŠKD p. Andrea Matejová.  

 

 Školská jedáleň žiakom, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole 

a sa prihlásili na stravovanie, vydáva obed v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.  

 Mliečna desiata sa v mesiaci jún neposkytuje. 

 Odhlásenie zo stravy je možné iba v pracovný deň vopred do 14.00 hod.  

 Od 1.6.2020 je obnovená povinnosť uhrádzania príslušných finančných príspevkov. 

 V prípade, že prihlásený stravník na druhý deň nepríde do školy a zákonný zástupca 

ho neodhlásil, strava môže byť vydaná zákonnému zástupcovi v jednorazovom 

obale, ktorý poskytne škola. Zákonný zástupca nevchádza do školy a ŠJ. Zavolá na 

telefónne číslo vedúcej ŠJ p. Božikovej 0903560483.  

 

V prípade otázok a nejasností neváhajte kontaktovať riaditeľku školy na 0918262787. 

 

 

 

 

Topoľčany  11.6.2020     Mgr. Anna Krajčíková, v. r. 

                 riaditeľka školy 


