
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

 

Návrat do školy od 12.4.2021 pre žiakov 1. stupňa 

 

 

Podmienky vyučovania: 

 Musí byť pretestovaný minimálne jeden zákonný zástupca žiaka. 

 Zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

(príloha). Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti može rodič odovzdať aj prostredníctvom 

EduPage (Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia - dať + - vybrať prílohu 11a) 

 Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško) a mať jedno rezervné rúško. 

 Žiak nebude javiť príznaky na ochorenie COVID-19. 

 

Opatrenia a organizácia školy: 

 Pri rannom nástupe do školy bude žiakom meraná teplota. 

 Pri vstupe bude prebiehať dezinfekcia rúk. 

 Žiaci 1. a 2. ročníka vstupujú hlavným vchodom od 7.00 hod. 

 Žiaci 3. a 4. ročníka vstupujú cez 3. pavilón od 7.00 hod. 

 Žiaci budú mať štyri vyučovacie hodiny podľa určeného rozvrhu hodín. 

 Nástup na obedy bude v určených intervaloch. 

 

Školský klub detí: 

 Ranný školský klub detí bude v prevádzke od 6.00 do 8.00 hod. vo svojich triedach. 

 Popoludňajší školský klub detí bude v prevádzke do 16.30 hod. 

 Zákonný zástupca žiaka musí vyzdvihnúť svoje dieťa do 16.30 hod. z dôvodu 

dezinfekcie priestorov a tried. 

 Ak dieťa nejde na obed a ŠKD a ide domov samé, musí zákonný zástupca o tejto 

skutočnosti písomne informovať triednu učiteľku. 

 Keď príde zákonný zástupca pre svoje dieťa, zazvoní na príslušnom pavilóne a čaká 

svoje dieťa vonku. 

 

Ak je dieťa od 12.4.2021 nenastúpi do školy je nutné o tom upovedomiť triednu učiteľku 

v dostatočnom časovom predstihu. V prípade, že dieťa začne javiť počas vyučovania príznaky 

ochorenia (teplota, kašeľ, ...) pôjde do izolačnej miestnosti a zákonný zástupca si príde 

bezodkladne pre svoje dieťa. 

 

Prosíme rodičov, aby rešpektovali toto usmernenie školy 

 



 

Rozvrh hodín: 

 

1. ročník 

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 

Pondelok SJL MAT SJL TŠV 

Utorok SJL MAT ANJ SJL 

Streda SJL MAT SJL PRV 

Štvrtok SJL MAT ANJ HUV 

Piatok SJL MAT SJL VYV 

 

2. ročník 

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 

Pondelok SJL MAT ANJ SJL 

Utorok SJL MAT SJL PRV 

Streda SJL MAT ANJ TŠV 

Štvrtok SJL MAT SJL VYV 

Piatok SJL MAT PRV HUV 

 

3. ročník 

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 

Pondelok SJL MAT SJL ANJ 

Utorok SJL MAT PRI TŠV 

Streda SJL MAT ANJ SJL 

Štvrtok SJL MAT VLA VYV 

Piatok SJL MAT SJL ANJ 

 

4. ročník 

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 

Pondelok SJL MAT ANJ VLA 

Utorok SJL MAT SJL PRI 

Streda SJL MAT ANJ VLA 

Štvrtok SJL MAT SJL PRI 

Piatok SJL MAT ANJ SJL 

 

Nástupy na obedy: 

1. ročník: od 11.00 – 11.20 hod. 

2. ročník: od 11.20 – 11.40 hod. 

3. ročník: od 11.50 – 12.10 hod. 

4. ročník: od 12.10 do 12.30 hod. 

 

Toto usmernenie sa môže podľa epidemiologickej stuácie meniť a dopĺňať. 
 

 

 

09. 04. 2021       Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy 


