
Prevádzka a vnútorný režim ZŠ s MŠ Unín na obdobie od 1. júna do konca školského 

roka 2019/2020  

Vstup žiakov do budovy školy - žiaci vstupujú do budovy školy samostatne, bez sprievodu rodiča,   

                                                   v dostatočných odstupoch.                                         

• Žiaci majú na tvári rúško! To používajú vždy v spoločných priestoroch (šatne, chodby, WC, jedáleň). Vo svojej 

triede rúško používať nemusia.   

• Pri vstupe do budovy školy prechádza žiak ranným zdravotným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk), ktorý 

vykoná poverený zamestnanec školy.  Pri teplote nad 37,2◦ C si musí rodič prevziať dieťa domov! 

• Žiaci sa po prezutí nezdržiavajú v priestoroch šatne, ihneď odchádzajú do svojich tried . 

• Zákonný zástupca nevstupuje do vnútorných priestorov školy!  

 

• Časový harmonogram vstupu žiakov do priestorov školy:  

  

Vchod do budovy školy:  

Skupina Čas vstupu do budovy školy  

I. skupina 7:10 

II. skupina 7:20 

III. skupina 7:30 

IV. skupina 7:40 

V. skupina 7:50 

  

 

  

Povinnosti zákonného zástupcu:  

• Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).   

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.   

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca 

školského roku 2019/2020.   

• 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 (formulár je prístupný na web stránke 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 aj bezodkladné 

nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  

• Je nutné zadať funkčný kontakt na zákonného zástupcu, ak sa tak nestane, žiak môže byť z vyučovania 

vylúčený! 

Organizácia vyučovania  

  

• Žiakov školy rozdelí riaditeľka základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu 

byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v 

spoločnej triede, ale boli v rovnakom ročníku.  

• Skupiny žiakov sa nebudú meniť ani počas pobytu žiakov v ŠKD a počas stravovania v školskej jedálni.  

• Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi 

jednotlivými skupinami. Riaditeľka ZŠ zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny na ďalší týždeň.  



• Metódy a obsah vzdelávania bude prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň 

ich vedomostí, znalostí a zručností.  

• V škole bude iná organizácia vyučovania – obsah a forma výchovno – vzdelávacích činností bude volená tak, 

aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia  

• Informatika sa nebude z bezpečnostných dôvodov vyučovať (používanie klávesnice viacerými žiakmi).  

• Vyučovanie bude prebiehať len v kmeňovej triede.  

• Počas vyučovania nebudú žiaci pracovať v skupinách  

• Po návrate do školy nebudú žiaci skúšaní a hodnotení. Vychádzať budeme z dokumentu Základné princípy 

hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách 

  

• Pre žiakov 6. – 9. ročníka bude naďalej prebiehať dištančné vzdelávanie jednotlivých vyučovacích predmetov 

• Pre žiakov 1.-5.ročníka, ktorí nenastúpia v mesiaci jún do školy bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa 

pokynov učiteľov.   

• Stravovanie v školskej jedálni pre žiakov 1. – 5. ročníka bude prebiehať pod dozorom pedagóga podľa 

harmonogramu. Žiaci, ktorí nemajú prihlásený obed odchádzajú hneď po poslednej hodine domov.   

• Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci domov. Majú prísne zakázané zdržiavať sa v areáli základnej školy, 

pred školou a zoskupovať sa so žiakmi z iných tried a skupín.  

• V mesiaci jún nebudú na škole prebiehať žiadne krúžky.  

 

Školský klub detí - deti budú počas pobytu v ŠKD v tej istej skupine ako počas 

vyučovania. ŠKD bude v tých istých priestoroch, v ktorých bola skupina do 

obeda. 

• Po skončení vyučovania  sa budú v ŠKD venovať poobedňajším činnostiam pod dozorom určeného učiteľa.  

• Väčšinu času budú tráviť vo vonkajších priestoroch školy. Využívať budú školský dvor s multifunkčným 

ihriskom. 

• Dieťa môže z ŠKD odísť len v sprievode rodiča alebo osoby, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak dá 

zákonný zástupca písomný súhlas, môže dieťa z ŠKD odchádzať samo.   

• Poplatok za ŠKD zostáva nezmenený (8 EUR/dieťa/mesiac). Treba ho uhradiť hneď po nástupe žiaka do školy 

prevodom z účtu. 

 

Ostatné informácie - v mesiaci jún nebude otvorená prevádzka bufetu.  

• Rodičia, ktorí prihlásili deti na stravovanie v prípade odhlásenia z obeda, treba volať na tel. č. 0911 908 565 

alebo prostredníctvom sms deň vopred alebo ráno e- mailom do 6.00hod. 

 

Pri prvom vstupe do školy budú žiaci oboznámení so všetkými bezpečnostnými a hygienickými opatreniami. 

 O informovaní žiakov bude urobený písomný záznam v triednych knihách.  

  

  

        V Uníne 28.5. 2020                                                                                Mgr. Michaela Vaňková 

                                                                                                                                 riaditeľka školy 

  

  


