
  

Organizácia vyučovania od 22.06.2020 

Vážení rodičia, 

riaditeľstvo školy oznamuje, že  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  základná škola upravuje 

organizáciu školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD pre nástup žiakov 6.-9.ročníka 

k 22.6.2020.  

Organizácia vyučovania od 22.06.2020 – vyučovanie začína o 7:40 hod. (ako pred 

zatvorením škôl) 

Výchovno-vzdelávací proces bude od 22.6. prebiehať pre žiakov 1. - 4. ročníka pod vedením 

triednych učiteľov (4 vyučovacie hodiny denne). 

Výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 5. ročníka bude podľa upraveného rozvrhu hodín 

v dňoch 22.6. – 23.6.2020, vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou.  

Výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 6. - 8. ročníka bude podľa upraveného rozvrhu hodín 

v dňoch 22.6. – 23.6.2020, vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou. 

Výchovno-vzdelávací proces bude od 22.6. prebiehať pre žiakov 9. ročníka pod vedením 

triednych učiteľov (5 vyučovacích hodín denne). 

 

 



 

24.06. – 29.06.2020 – triednické hodiny pod vedením triednych učiteľov (5. roč. - 4  

hodiny denne, 6. – 9. roč. – 5 hodín denne).  

30.6.2020 – odovzdávanie vysvedčení 

Klasifikačná pedagogická rada sa uskutoční dňa 23.06.2020. 

Všetci žiaci budú vstupovať do šatne cez hlavný vchod, pred vchodom si musia vydenzifikovať 

ruky. 

ŠKD je len pre žiakov 1.- 4. ročníka podľa záujmu a bude zabezpečená  do 16,00 hod.  

Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude podľa záujmu poskytnutá strava v školskej 

jedálni bežnou formou.  Záujem o stravovanie odovzdá riaditeľka školy vedúcej jedálne 

z prihlasovacieho formulára.   

Čas obedov: 

 

Žiaci 1. – 5. roč. 11:15 hod. 

ŠKD (družina) 11:45 hod. 

Žiaci 6. – 9. roč. 12:10 hod. 

 

  

Možnosti odhlasovania zo stravovania: 

1. on-line na web-stránke školy deň vopred do 14:00 hod. 

2. telefonicky na tel. č.: 0948 696 266 (kuchyňa), 0901 720 332 (vedúca ŠJ) deň vopred 

alebo v daný deň do 8:00 hod. 

Ak rodič neodhlási dieťa zo stravy, z hygienicko-epidemiologických dôvodov obed do 

obedára vydávaný nebude.  

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho 

dieťaťa,  nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať. 

Ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov bude realizované náhodne bezdotykovým 

teplomerom pri vstupe do základnej školy. 

Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto 

skutočnosť oznámiť   telefonicky, prípadne mailom  tr. učiteľovi. 

V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka  podozrenie na prenosné ochorenie, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného tr. učiteľa, riaditeľku školy a zákonného 

zástupcu. 

Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy. Zákonný zástupca, 

ktorý príde pre dieťa, nevstupuje do priestorov školy, čaká ho pred vchodom. 

Žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak 



neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 

1). Vyhlásenie odporúčame vytlačiť a v prvý deň  nástupu priniesť podpísané, urýchli sa 

príchod žiakov do školy. Ak nemáte tlačiareň, dostanete ráno pri vchode čisté tlačivo.  

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové 

vreckovky.  

 

  

  

      V Plavnici 18.06.2020                                                              Mgr. Miriam Vyparinová 

                                                                                                                 riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa ..................................................., bytom v  .............................................., 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil 

karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v 

domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné 

ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 

horúčkové ochorenie s vyrážkami).  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

  

V ................................. dňa ...................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 


