
Dodatok č. 1 k školskému  poriadku pre šk. rok 2020/21  

Organizácia vyučovacieho procesu  počas obdobia pandémie  
 

 

I. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

 

1. Budova školy je otvorená ráno od 7.15 hod. do 8.20 hod.  Žiaci prichádzajú do školy  tromi 

vchodmi: 

 1. stupeň – vchod ŠKD 

 2. stupeň – hlavný vchod 

 gymnázium – vchod do telocvične 

 všetci žiaci, korí prichádzajú na nultú hodinu prichádzajú iba hlavným vchodom  

 

2. Pri vstupe do budovy je pedagogický dozor, ktorý vykonávaný ranný filter – dezinfekcia 

rúk a meranie teploty. Po rannom filtri žiaci 2. stupňa a gymnázia  čipom označia svoj 

príchod a odchádzajú priamo  do svojej triedy. Žiaci 1.stupňa idú priamo do tried bez 

označenia čipom. V mesiaci september sa žiaci  2. stupňa a gymnázia neprezúvajú, žiaci 1. 

stupňa sa prezúvajú v triede. 

 

3. V mesiaci október žiaci po označení svojho príchodu čipom, odchádzajú do svojej šatne, 

kde sa prezujú a odložia si svoj kabát(bundu) do šatne alebo svojej skrinky. Žiaci sa v šatni 

nezdržiavajú, ale hneď po prezutí a odložení svojich vecí odchádzajú do triedy  - nie je 

povolené sa v šatni zhromažďovať, viesť rozhovory, jesť jedlo, písať úlohy a robiť 

akékoľvek iné činnosti. 

 

4. Po skončení vyučovania žiaci 2. stupňa a gymnázia odchádzajú po skončení vyučovania zo 

školy hlavným vchodom.  

 

5. V mesiaci september sa ranný školský klub detí nerealizuje, triedy 1. stupňa sú pre žiakov 

otvorené od 7.30 za prítomnosti dozor konajúceho pedagóga.  

 

II. ORGANIZÁCIA  OBEDA  

 

1. Žiaci 1. stupňa odchádzajú na obed v čase obedovej prestávky, tak ako majú vyznačené 

v rozvrhu hodín – 1. a 2. ročník od 12.05 do 12.45 a 3. a 4. ročník od 13.00 do 13.45.  Žiaci 

si sadajú v jedálni na presne určené miesta podľa farebného vyznačenia pre danú triedu. 

Polievku, príbory a nápoj im rozdáva vychovávateľka.  

 

2. Žiaci 2. stupňa a gymnázia odchádzajú na obed podľa vopred určeného harmonogramu  

v čase od 11.15 do 12.00 a potom od 13. 45 do 14. 15.  Harmonogram je na každý týždeň 

určený vždy v pondelok a je zverejnený v zborovni školy. 

 

3. Pri vstupe do jedálne všetci žiaci dodržiavajú všetky nariadenia RUVZ – rúško, odstup 

a hygiena rúk. Pedagogický dozor, ktorý žiakov na obed sprevádza je povinný sledovať 

dodržiavanie všetkých nariadení – sedenie na vyhradených miestach podľa farebného 

určenia, odstupy a konzumáciu jedla bez zdržiavania.  

 

 



III. PRESÚVANIE SA DO INEJ UČEBNE Z DÔVODU DELENIA HODÍN 

 

1. Žiaci vo svojej kmeňovej triede čakajú na vyučujúceho pedagóga a pod jeho dohľadom  

sa presúvajú do inej učebne.  Po skončení hodiny vyučujúci odvedie žiakov do kmeňovej 

triedy. 

2. Vyučujúci dbá o to, aby sa pri presúvaní žiaci jednotlivých tried nepremiešavali a aby 

medzi presúvajúcimi triedami boli zachované odstupy.   

 

 

IV. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A PLNOLETÝCH ŽIAKOV 

 

1. Zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do 

školy v trvaní viac ako tri dni /vrátane víkendov a sviatkov/ písomné vyhlásenie o tom, že 

žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  

(PRÍLOHA č.1 - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti). 

 

2. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť žiakovi  2 rúška na deň a papierové vreckovky. 

 

3. Zákonný zástupca je povinný ospravedlniť žiaka z vyučovania. Ak ide o ospravedlnenie 

neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa predlžuje z 3 

po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 

 

V. POVINNOSTI ŽIAKOV 

1. Žiak 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 školy. Ak 

žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne uvedenú 

skutočnosť oznámi svojmu triednemu učiteľovi, alebo zástupcom riaditeľa školy. Žiak bude 

umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, 

ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú. 

 

 2. Pri vstupe do budovy je žiak povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty. Bez vyzvania si 

vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom a vstupuje len s prekrytým nosom a  ústami.  

 

3. Každý žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy v čase od 2.9.2020 do 

odvolania RÚVZ. 

 



4. Žiak nosí rúško v priestoroch školskej jedálne, rúško nenosí pri konzumácii jedla pri 

jedálenskom stole. Pred vstupom do jedálne ši žiak dezinfikuje ruky.  

 

5. Ak zo zdravotných dôvodov žiak nemôže nosiť rúško, je povinný nosiť ochranný štít.  

 

6. Žiakovi bez rúška alebo ochranného štítu nebude povolený vstup do budovy školy a následne 

bude postupované v zmysle školského poriadku.  

 

7. Žiaci vo všetkých priestoroch školy udržiavajú vzájomný odstup.  

 

8. Žiak dodržiava základné hygienické normy, predovšetkým si čo najčastejšie umývajú ruky 

mydlom. 

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

 

1. Dodatok č. 1 k školskému poriadku  bol schválený pedagogickou radou dňa 3. 9. 2020  a 

nadobúda účinnosť dňom 7. septembra 2020.  

2. Dodatok č. 1 k školskému poriadku   je záväzný pre všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov 

školy. Jeho platnosť sa vzťahuje na obdobie pandémie až do jej ukončenia.  

 

 

             Ing. Helena  Jánošíková 

               riaditeľka školy 

 

 


