
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  

v základnej škole ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. pre školský rok 2020/2021 
 

 

Počas obdobia 2. – 14. septembra 2020: 

 žiak a zákonný zástupca je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa, ktoré upravujú podmienky 

prevádzky ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Bratislava 

 pred prvým nástupom do školy, ako i po minimálne 3-dňovom prerušení dochádzky do školy, je 

zákonný zástupca žiaka povinný predložiť čestné prehlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia; vyhlásenie podáva na 

predpísanom formulári 

 zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR) 

 žiaci prichádzajú do školy v čase 7:45 – 8:00; vo vestibule sa vôbec nezdržujú a pred školou sa 

nezhromažďujú 

 pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk 

 po príchode do triedy si žiak umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami 

 zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška (žiak musí mať pre prípad potreby jedno 

náhradné) a papierové jednorázové vreckovky 

 žiaci prvého stupňa majú v triede odporúčané nosiť rúška 

 žiaci druhého stupňa nosia rúško všade vrátane svojej triedy 

 pokiaľ žiak vychádza z triedy alebo sa so svojou triedou presúva na iné miesto, napr. jedáleň, 

školský dvor a podobne, je povinný mať rúško 

 zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít 

 žiak sa zdržiava čo najviac vo svojej triede 

 v triede je zabezpečené časté a intenzívne vetranie 

 telocvičňa sa nevyužíva 

 žiak cez prestávky vychádza z triedy iba na toaletu, inak sa mimo triedy nezdržuje 

 žiak nenavštevuje iné triedy 

 žiak dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní 



 žiak sa na toalete nezdržuje zbytočne dlho, po použití toalety si poumýva ruky mydlom a poutiera si 

ich papierovým obrúskom 

 rodič do školy vstupuje len vo výnimočných situáciách po predchádzajúcej dohode so 

zamestnancami školy 

 pokiaľ si rodič príde vyzdvihnúť svoje dieťa zo školy alebo zo ŠKD, vo vestibule zazvoní na 

príslušný zvonček, vyžiada si svoje dieťa a následne ho čaká pred budovou školy 

 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 bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená 

lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym 

hygienikom; za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy 

 časové členenie vyučovacieho dňa : 

o 1. hodina: 8:00 – 8:45  

o 2. hodina: 8:55 – 9:40  

o 3. hodina: 9:55 – 10:40  

o 4. hodina: 10:55 – 11:40 

o  5. hodina: 11:50 – 12:35 

o  6. hodina: 12:40 – 13:25 

o  7. hodina: 14:00 – 14:40 

 

 

Podozrenie na ochorenie COVID–19 

 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 vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do 

samostatnej miestnosti a ihneď budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne 

vyzdvihnú 

 ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného 

dňa, bezodkladne informuje o tom riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase 

s použitím rúška 

O ďalších zmenách organizácie budete informovaný vždy podľa aktuálnych informácií 

a nariadení. 


