
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základnej škole 

od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/2020 

 
Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ 

SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka ZŠ V. Paulínyho-Tótha 32 

Senica.   

Podmienky otvorenia sú nasledovné:  

1. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná  - na základe prihlasovania cez EduPage v období od 21. 

– 25. 5. 2020. 

2. Nástup žiakov do školy bude rozdelený podľa časového harmonogramu v minimálne 10 

min. intervaloch nasledovne:  

 žiaci 1. ročníka o 8,00 hod. 

 žiaci 2. ročníka o 7,50 hod.  

 žiaci 3. ročníka o 7,40 hod. 

 žiaci 4. ročníka 8,10 hod. 

 žiaci 5. ročníka  8,20 hod.  

3. Vyučovanie pre žiakov 1. – 3. ročníka končí o 12,00 hod., pre žiakov 4. a 5. ročníka o 12,30 

hod.  Po vyučovaní odchádzajú žiaci domov, poprípade do školského klubu detí.  

4. Odchod domov po vyučovaní a z ŠKD bude nasledovný:  

 Žiak odchádza sám po vyučovaní, po odobratí stravy, prípadne z ŠKD na základe 

písomného súhlasu zákonného zástupcu a času ním určeného. 

 Zákonný zástupca si dieťa z ŠKD vyzdvihne pri bočnom vchode (pri jedálni), kde im ho 

odovzdá poverený pedagogický zamestnanec školy.  

5. Prevádzka školského klubu detí bude do 16,30 hod, ale ranný školský klub je zrušený.  

6. Stravovanie v školskej jedálni budú môcť využívať len žiaci prítomní v škole. Na obed sa 

bude chodiť v skupinách a podľa časového harmonogramu.  

7. V jednej skupine bude maximálne 20 detí. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet 

žiakov klesne, čím nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. 

Dopoludňajšiu činnosť bude so žiakmi vykonávať jeden učiteľ v skupine a popoludňajšiu (v 

ŠKD) ďalší. Zlučovať skupiny sa môžu pri zníženom počte detí až v nasledujúcom týždni po 

dosiahnutí nízkeho počtu žiakov. 



8. V škole bude iná organizácia vyučovania, nie 45 min. hodiny, prednosť bude mať bloková 

výučba a vonkajšie aktivity. Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. 

– 9. ročníka ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať dištančne. Obsah a forma všetkých vzdelávacích 

a záujmových činností bude volená tak, aby boli zaistené hygienicko–epidemiologické 

opatrenia. 

9. Pred nástupom do školy prebehne dôkladné čistenie priestorov ZŠ a dezinfekcia priestorov, ráno 

bude zabezpečený ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri 

vstupe do ZŠ a dezinfekcia rúk). 

10. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

11. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť: 2 rúška na deň, papierové hygienické vreckovky.  

12. Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov školy, škola bude od 8, 30 do 12,00 zatvorená. 

V prípade oneskoreného nástupu či odchodu zo školy, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca 

deň vopred triednemu učiteľovi. 

13. V prípade, že dieťa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, rodič 

bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Zákonný zástupca je povinný 

okamžite prevziať si dieťa zo školského zariadenia  

UPOZORNENIE! – V prípade, že zákonný zástupca nedodrží jednu z uvedených podmienok, 

nebude žiakovi umožnený vstup do budovy.  

 

Ďalšie pokyny sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol 

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-

zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/ 
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