
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen 
 

Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov základnej školy od 11.1.2021 
 

 
Základná škola bude v prevádzke za nasledovných podmienok: 

 Čas prevádzky je od 6,30 do 16,00. 

 
 
Pokyny súvisiace s vyučovaním a prevádzkou ŠKD 
 
Žiaci 1.stupňa ZŠ: 
 

 Žiaci sa budú učiť dištančne podľa upraveného rozvrhu hodín. 

 Pre deti rodičov zamestnaných v odvetviach kritickej infraštruktúry, hlavne rodičov pracujúcich 

v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu formou home office 

a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok 

občanov je v prevádzke školský klub detí (aj v prípade, že dieťa ŠKD bežne nenavštevuje). 

 Pred nástupom prihláseného žiaka do školského klubu musí zákonný zástupca vypísať vyhlásenie 

o bezinfekčnosti dostupné na webovej stránke školy a dodržiavať platné vyhlášky, usmernenia 

a nariadenia vydané RÚVZ a MŠVVaŠ SR počas núdzového stavu. 

 Obedy v ŠJ budú poskytnuté len žiakom, ktorí budú navštevovať školský klub detí. Na obed žiaka 

prihlasuje zákonný zástupca. 

 Škola v školskom klube vytvorí skupiny s maximálnym počtom 5 detí a 1 pedagogický 

zamestnanec podľa kapacitných a personálnych podmienok školy. 

 Pre deti v školskom klube bude príprava na vyučovanie (dopoludnia) a relaxačná a záujmová 

činnosť(popoludní). 

 Žiaci v školskom klube si prinesú do školy školské potreby podľa pokynov triednych učiteliek; 

vyučovanie prebieha prostredníctvom PZ podľa upraveného rozvrhu. 

 Školský klub bude v prevádzke denne do 16,00. 

 

Žiaci 2.stupňa ZŠ: 
 

 Žiaci  pokračujú v dištančnej výučbe podľa upraveného rozvrhu hodín. 
 
 

Všetky aktuálne informácie budú zasielané cez EDUPAGE. 
 
 
 
 



Pokyny pri podozrení na ochorenie a predchádzanie šíreniu 
 

 

 Žiadame rodičov, aby do školy neposielali deti 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). 

 

 Žiadame zamestnancov, rodičov i žiakov, ak sú podozriví na výskyt COVID 19, aby bezodkladne o tom 

informovali vedenie školy, a potom škola včas mohla prijať opatrenia na šírenie nákazy. Za pochopenie 

ďakujeme. Všetky opatrenia prijaté na predchádzanie šírenia nákazy COVID 19 budú dodržiavané. 

 

Pokyny pre zákonných zástupcov žiaka 

 

 Pri prvom príchode žiaka do školy odovzdá vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu 

bezinfekčnosti 

 Okrem bežných vecí zabezpečí žiakovi dve rúška a balík hygienických vreckoviek. Zodpovedá za 

dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode, príp. sprevádzaní žiaka do 

školy a pri odchode dieťaťa zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Odovzdáva svoje dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty. 

 Predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o 

bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie. 

 

Pri zmene situácie a podmienok vzdelávania vás budeme vždy včas informovať. 
 


