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Základná škola, Trebišovská 10., Košice 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl  

do konca školského roku 2019/2020 

 

Úvod 

Základná škola, Trebišovská 10, Košice (ďalej len ,,škola”) obnovuje svoju činnosť na základe 

rozhodnutia mesta Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 od 

1.6.2020. Škola obnovuje svoju činnosť pre žiakov 1. až 5. ročníka. Toto obnovenie platí  aj 

pre školský klub detí. Doba prevádzky školy je v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

 

Dôvodom otvorenia školy je: 

 znovuobnovenie získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu 

prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia 

mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, 

 oživenie ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do 

práce, 

 zníženie zaťaženia zákonných zástupcov, 

 odbremenenie veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a 

neštandardných podmienok. 

 

Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 

2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

 

Základné pokyny 

 Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. 

V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, 

neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku. 

 Vytvorená  skupina  sa  nebude  meniť,  aj  keď  počet  žiakov  klesne,  nebude  dochádzať 

k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ zváži v prípade nízkych počtov 

žiakov zmenu skupiny a to najskôr po nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu 

žiakov. 

 Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sa prispôsobí zloženiu konkrétnej 

skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností. 

 Obsah a formy všetkých vzdelávacích a záujmových činností sa bude voliť tak, aby boli 

zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 Pedagogickí a odborný zamestnanec  základnej školy  v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia 

rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese. 

 Nástup žiakov do školy bude prebiehať postupne v určených časových intervaloch. 
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Personálne zabezpečenie prevádzky školy 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí a odborný zamestnanec, ktorí 

nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19: 

 učitelia 1. stupňa, 

 učitelia 2. stupňa, 

 vychovávateľky školského klubu detí, 

 školský špeciálny pedagóg, 

 školský psychológ, 

 asistenti učiteľa. 

 

Zákonní zástupcovia žiakov 

 Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk). 

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

 Dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca 

školského roku 2019/2020. 

 Predkladajú 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 

(príloha). 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informujú príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

Povinnosťou zákonných zástupcov je aj bezodkladné 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. 

 Zabezpečia, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v 

spoločnej domácnosti. Odchod zo školy vyznačia v tlačive (príloha). 

 Odchod detí z ŠKD bude v intervaloch: 13.00 hod., 14.00 hod., 15.00 hod., od 15.00 hod. 

do 16.00 priebežne. 
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Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Účasť žiakov v škole na výchovno-vzdelávacom procese je dobrovoľná. 

 

Časový rozpis organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu: 

7.00 - 7.15 hod. - nástup žiakov 4. a 5. ročníka 

7.15 - 7.30 hod. - nástup žiakov 3. ročníka 

7.30 - 7.45 hod. - nástup žiakov 2. ročníka 

7.45 - 8.00 hod. - nástup žiakov 1. ročníka 

8.00 - začiatok vyučovania 

8.00 - 8.45 hod. - 1. vyučovacia hodina 

8.55 - 9.40 hod. - 2. vyučovacia hodina  

10.00 - 10.45 hod. - 3. vyučovacia hodina  

10.55 - 11.40 hod. - 4. vyučovacia hodina 

Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu (príloha) 

11.00 - 13.40 hod. - príprava na obed a obed v školskej jedálni 

11.40 - 16.00 hod. - výchovná činnosť v školskom klube detí 

od 16.00 hod. - čistenie a dezinfekcia školy 

 

Stravovanie žiakov 

Stravovanie žiakov bude prebiehať v školskej jedálni v čase od 11.00 do 13.40 hod. 

Organizácia: 

11.00 - 11.20 hod. - stravovanie žiakov v ŠJ, ktorí nenavštevujú ŠKD pôjdu do ŠJ v sprievode 

vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny, ktorý nad žiakmi vykonáva dozor + dezinfekcia 

11.35 - 11.55 hod. - stravovanie žiakov v ŠJ 4. a 5. ročníka + dezinfekcia 

12.10 - 12.30 hod. - stravovanie žiakov v ŠJ 1. ročníka + dezinfekcia 

12.45 - 13.05 hod. - stravovanie žiakov v ŠJ 2. ročníka + dezinfekcia 

13.20 - 13.40 hod. - stravovanie žiakov v ŠJ 3. ročníka + dezinfekcia 

 Tento čas stravovania v školskej jedálni je orientačný a to z dôvodu priebežnej dezinfekcie. 

 Žiaci sú povinní doniesť si školský čip a čip do ŠJ. 

 Ostatné záležitosti (napr. prihlasovanie a odhlasovanie z obedov, ...)  si zákonní 

zástupcovia žiakov riešia iba telefonicky do ŠJ (055/6424311). 

 Pred vydaním obeda v školskej jedálni bude prebiehať dezinfekcia rúk.  

 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia školy 

 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 

 Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter: ranné meranie teploty všetkých 

žiakov a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do školy, a to dezinfekčným 

prostriedkom. 

 Zákonný zástupca je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 
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príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha). 

 Žiak si do tašky odloží rezervné rúško v plastovom vrecúšku (pre prípad znečistenia svojho 

používaného rúška). 

 Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej 

skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-

vzdelávací proces. 

 Nepedagogickí zamestnaneci školy nosia rúško.  

 Pre pedagogických a odborného zamestnancov platí výnimka z povinnosti prekrytia 

horných ciest v rámci výchovno-vzdelávacieho prosesu podľa Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 

19.5.2020, číslo OLP/4084/2020. V ostatných prípadoch nosia rúško. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržujú žiaci je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel. 

 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet a prezúvania v šatniach 

budú v maximálnej miere minimalizované. 

 Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri likvidácii odpadov, 

dezinfekcii, atď. 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sa nepoužívajú. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne a podľa potreby. 

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania 

a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a 

predmetov. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 

odborný zamestnanec a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 

raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa 

potreby (napr. kľučky dverí). 

 V prípade potreby bude v škole pripravená izolačná miestnosť - učebňa biológie. 

 Smetné koše budú bez vrchného uzáveru, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom. 

 

Dištančné vzdelávanie 

Dištančné vzdelávanie sa poskytuje aj naďalej pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí sa nezúčastnia 

vyučovania. Týmto žiakom bude zaslané učivo, ktoré sa v daný deň prebralo v škole. Pre 

žiakov 6. až 9. ročníka bude naďalej pokračovať dištančné vzdelávania a to zasielaním úloh na 

celý týždeň a to v pondelok. 

 

Platnosť dokumentu 

Tento dokument nadobúda účinnosť od 1.6.2020 do konca školského roka 

 

 

  


