
Príloha k Prevádzkovému poriadku ZŠ Staničná 13, Košice 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

od 1.6.2020 do konca šk. roka   

 
                 Riaditeľstvo školy v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ, RÚVZ a zriaďovateľa Mesta Košice prijíma nasledujúce zmeny v 

organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania platné od 1.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020 z dôvodu zvýšenej ochrany 

zdravia žiakov a zamestnancov školy. Výchovno vzdelávací proces bude prebiehať vo forme  dobrovoľnej prezenčnej pre žiakov 

1. až 5.ročníka , dištančnej pre žiakov 6. až 9.ročníka a v prípade potreby dištančnej formy aj pre žiakov 1. až 5.ročníka, ktorí z 

rôznych dôvodov nevyužijú prezenčnú formu. 

Pri  nástupe 1.6.2020 do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac 

ako tri dni  rodič predloží  písomné vyhlásenie (stiahni PDF, stiahni DOCX) o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

  Vyhlásenie je možné: 1.vytlačiť, vypísať doma a priniesť do školy 

                                        2. vypísať pri príchode do školy 

 Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy. 

 Žiak prichádza a odchádza zo školy v presne stanovenom čase, len s rodičom, príp. s inou osobou žijúcou v 

spoločnej domácnosti, 1.6. je nutná prítomnosť rodiča. Odchody žiakov 4.a 5.ročníka sú možné aj 

samostatne, ale iba  na základe písomnej  žiadosti rodiča, ktorú je potrebné odovzdať v pondelok 

službukonajúcemu učiteľovi. 

 Pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia /kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37,2°C, strata 

čuchu, vyrážky/ škola žiakovi neumožní zúčastniť sa VVP. 

 Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za 

týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 Prevádzka školy je od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

 Od 6.55 hod. bude otvorená hlavná brána a brána pri kotolni (od Malej stanice). 

Vstup do školy je možný v  časových intervaloch :  7.00 hod, 7.10 hod., 7.20 hod, 7.30 hod., 7.40 hod. a  

7.50 hod. (prosíme o dodržiavanie vami potvrdeného času príchodu do školy). 

Vstup do budovy školy bude prebiehať nasledovne:  

1. 2.B, 2.C, 2.A, 2.D - vstup cez spojovaciu chodbu pri jedálni (C pavilón) 

2. 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.D (novovytvorená skupina) - vstup cez B pavilón (vchod pre 1. stupeň) 

3. 3.C ,4.A, 4,B, 4,C 4.D (novovytvorená skupina)- vstup cez A pavilón (vchod pre 2. stupeň) 

4. 5.A, 5.B, 5.C, 5.D - vstup cez telocvičňu A pavilón 

 Žiaci sú rozdelení do skupín, v každej je  najviac 20 žiakov (v skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred 

mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede a alebo aj v 

spoločnom ročníku) .  

 Vytvorené skupiny žiakov sa nebudú meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať 

 k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. 

 K zmene môže prísť až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov (napr. skupina A sa v stredu 

zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja). 

 Výchovno – vzdelávací proces (VVP) bude prebiehať: 1.  ročník              od 8,00 do 10,40 

                                                                                        2., 3. a 4. ročník  od 8,00 do 11,40  

                                                                                        5. ročník               od 8,00 do 12,35   

 Po skončení VVP nasleduje podľa záujmu obed  a výchovná činnosť v ŠKD   maximálne  

 do 16,00 hod. 

         Odchod žiakov 1.-4. ročníka po vyučovaní a po výchovnej činnosti v ŠKD bude  možný   iba cez B pavilón. 

                 Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržujú pred školou, ale odchádzajú domov. 

Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu po nástupe 1.6. nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto 

skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom .  

Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným šírením ochorenia             

COVID 19 v základnej škole. 

http://zsstanicnake.sk/dokumenty/priloha.pdf
http://zsstanicnake.sk/dokumenty/priloha.docx

