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Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021 

Na základe opatrenia vydaného MŠVaVSR vydáva riaditeľ ZŠ nasledovné pokyny upravujúce podmienky 

ZŠ a ŠKD na obdobie školského roka vo veciach: 

 prevádzky a vnútorného režimu ZŠ a ŠKD 

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

Slávnostné zahájenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 nasledovne: 

1. ročník: o 8:15 pred hlavným vchodom do školy, kde prebehne slávnostné otvorenie a deti s rodičmi 

prejdú do svojich tried (dodržať R - O - R), rúško je povinné pre rodičov a pre žiakov je odporúčané. 

2.- 4. ročník: príchod detí do školy v čase od 7:40 do 7:50, deti po rannom filtri idú priamo do svojich 

tried (R - O - R, rúško pre žiakov je odporúčané); do budovy školy vstupujú len žiaci školy. 

II. stupeň: príchod detí do školy v čase od 7:50 do 8:00, deti po rannom filtri idú priamo do svojich tried. 

(R - O - R, rúško pre žiakov II. stupňa je povinné), do budovy vstupujú len žiaci školy. 

Žiaci pri príchode prejdú ranným filtrom a pri vstupe odovzdajú vyplnené 2 prehlásenia: 

 čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti  

 zdravotný dotazník 

Pokiaľ dieťa tieto dokumenty nebude mať, nemôže vstúpiť do budovy školy. 

Otvorenie školského roka prebehne v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi. Predpokladaný koniec 

o 9:00. 

 

Všeobecné pokyny k organizácii školského roka 

1. Dochádzka do školy je povinná 

2. Pri prvom nástupe do školy a potom po neprítomnosti trvajúcej 3 dni a viac, rodič predkladá 

čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a vyplnený zdravotný dotazník, ktoré sú sprístupnené na 

stránke školy, resp. si ich rodič môže vyzdvihnúť vo vestibule školy. 

3. Do budovy školy môžu vstupovať len zamestnanci školy a žiaci. 

4. V období do 14.9 prebieha ranný filter a rúško je odporúčané pre I. stupeň, pre II. stupeň povinné 

(dieťa má 2 rúška) 

5. R - O - R, rodič poučí dieťa o bezpečnom správaní, odstupy je nutné dodržiavať aj pri vstupe do 

školy. 

6. Skupiny žiakov sa podľa možnosti nespájajú a vyučovanie spravidla prebieha v kmeňových 

triedach (prvé 2 týždne) 

7. do 20.9 je telocvičňa a FIT štúdio mimo prevádzky 

8. Obedy sa podávajú v školskej jedálni podľa prevádzkového poriadku školy a pokynov vedúcej 

jedálne. 
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Organizácia začiatku školského roka: 

1. streda  02.09.2020 – slávnostné otvorenie školského roka podľa uvedených pokynov 

2. všetky zmeny v osobných údajoch žiakov (zmena bydliska, telefónnych čísel, doplnenie mailových 

adries do edupage) prosíme poskytnúť triednym učiteľom do 04.09.2020 

3. štvrtok 03.09.2020, piatok 04.09.2020 

  1. ročník vyučovanie končí o 10:40 

  2. – 4. ročník vyučovanie končí po 4. vyučovacej hodine o 11:40 

  5. – 9. ročník vyučovanie končí po 5. vyučovacej hodine o 12:35 

 

Príchod do školy pred vyučovaním 

Z dôvodu dodržania rozostupov a potreby plynulého príchodu do školy, žiaci prichádzajú do školy 

podľa nasledovného harmonogramu: 

Žiaci I. stupňa (ŠKD ranná): 7:00 - 7:05 

Žiaci I. stupňa: v čase od 7:35 do 7:45 

Žiaci II. stupňa: v čase od 7:45 do 7:55 

Po príchode ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) 

 

V Leviciach dňa 26.08.2020 Mgr. Peter Šturc 

 riaditeľ školy 
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