
Príloha č. 2 k prevádzkovému poriadku ZŠ Staničná 13, Košice 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021 

 

Riaditeľstvo školy v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, RÚVZ 

a zriaďovateľa Mesta Košice stanovuje základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, 

hygienických, pracovnoprávnych a iných predpisov.  

Základné odporúčania: 

 Škola zverejní oznam na všetkých vchodových dverách o tom, za akých podmienok 

nemôže nastúpiť dieťa do školy. 

 Obsah a forma vzdelávacích a záujmových činností sa bude realizovať tak, aby boli 

zo strany školy zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

 Pedagogickí a odborní zamestnanci zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi 

pri výchovno-vzdelávacom procese. 

 Pri prvom nástupe všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred 

nástupom do zamestnania.  

 

Škola:  

 Zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, 

ako aj osobné ochranné prostriedky. 

 Zabezpečí potrebné množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové 

utierky.  

 Zabezpečí minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.  

 Zabezpečí časté a intenzívne priame vetranie.  

 Vyčlení priestor pre účely izolácie žiaka. 

 

 

Zákonný zástupca:  

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do školy a pri odchode zo školy resp. ŠKD. 

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

 Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy zdravotný dotazník a vyhlásenie 

zákonného zástupcu - príloha č.3 alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do 

školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá neriadené karanténne opatrenia - príloha č.4.  

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje 

vyučujúceho a riaditeľa školy. 

 Jeho povinnosťou je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená 

lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo miestne príslušným hygienikom. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:  

 Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.  

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné 

vyhlásenie, ktoré nájdete na stránke našej školy a tiež po každom prerušení 

dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, 

že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie – podpisuje rodič.  



 Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou 

žiakov 1. ročníka.  

 Žiak si odloží do skrinky rezervné rúško.  
 Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci nosia rúško všade vo 

vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. 

 Vstup do budovy školy bude prebiehať nasledovne:  

 

 

1. Hlavný vchod A pavilón – 5.- 7. ročník  

5. ročník 7,30- 7,45 hod. 

6. ročník 7,45- 8,00 hod. 

7. ročník 8,00- 8,10 hod. 

2. Vchod cez telocvičňu A pavilón – 8. a 9. ročník  

8. ročník 7,45- 8,00 hod. 

9. ročník 8,00- 8,10 hod. 

3. Hlavný vchod B pavilón – 2.-4. ročník a prváci  

2. ročník 7,30- 7,45 hod. 

3. ročník 7,45- 8,00 hod. 

4. ročník 8,00- 8,10 hod. 

 

 

 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.  

 Žiaci sa do 04.09.2020 sa neprezúvajú.  

 Prevádzka ŠKD začína o 07,00 hod., žiaci odchádzajú do svojich kmeňových tried. 

Zberná trieda nebude. Popoludňajšia činnosť v ŠKD potrvá do 17,00 hod.  

 Prevádzka školy je od 07,00 – 17,00 hod. 

   

 

Slávnostné otvorenie školského roka:      02.09.2020 

 Vstup do budovy školy bude od 07,30 do 08,10 podľa rozpisu. Do budovy školy 

vchádzajú žiaci 2.-9. ročníka. 

 Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutoční o 08,15 hod. prostredníctvom 

školského rozhlasu pre žiakov 2.-9. ročníka.  

 Prváci sa zhromaždia na školskom dvore o 08,30 hod. do budovy školy vchádzajú po 

slávnostnom privítaní. 

 Po úvodnom privítaní sa presunú so svojimi rodičmi do svojich kmeňových tried. 

 V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné privítanie uskutoční v B pavilóne na 

1. poschodí.  

 O 09,00 hod. – príhovor ministra školstva cez školský rozhlas. 

 Program v triedach podľa pokynov trvá do 10,00 hod.  

 Prevádzka ŠKD bude zabezpečená do 14,00 hod.  

 

       PaedDr. Eva Pillárová 

     riaditeľka školy 

 

 


