
Rozpis a organizácia vyučovania od 1.6.2020 

1. Vstup do budovy školy: 

Žiaci vstupujú jednotlivo po ročníkoch a s rúškami na tvári. Pri vstupe prejde 

každý žiak ranným zdravotným filtrom – meranie teplota a dezinfekcia rúk. 

 7:40h – 3. ročník – Reháková, Černeková, Minová 

 7:50h – 2. ročník – Španková, Peričková, Bucalová 

 8:00h – 1. ročník – Müllnerová, Ňukovičová 

 8:10h – 4. ročník – Záškvarová, Mrázová, Bachurová 

 8:20h – 5. ročník – Farkašová, Hanzlíčková 

Rodičia a zákonní zástupcovia majú zákaz vstupu do budovy školy. Pri prvom 

vstupe do budovy školy dňa 1.6.2020 odovzdávajú podpísané vyhlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Taktiež takéto vyhlásenie 

odovzdávajú opakovane, pokiaľ by žiak chýbal na vyučovaní 3 a viac po sebe 

idúcich dní. 

2. Vyučovanie bude prebiehať: 

 1. až 3. ročník – od 8:00h do 12:00h – vo svojich triedach, v areáli školy 

 4. a 5. ročník – od 8:30h do 12:30h – vo svojich triedach, v areáli školy 

 ŠKD bude mať zabezpečený režim do 16:30h – v priestoroch ŠKD 

a v triedach na prvom poschodí hlavnej budovy 

trieda počet 

žiakov 

ŠKD výdaj obeda vyučujúca vychovávateľka 

1A 18 15 11:00h s 

vyučujúcou 

Müllnerová Školníková 

1B 20 15 11:00h s 

vyučujúcou 

Ňukovičová Skalová 

2A 14 7 11:30h s 

vychovávateľkou 

Španková Škodáčková 

2B 17 15 11:30h s 

vychovávateľkou 

Peričková Andelová 



2C 17 15 11:30h s 

vychovávateľkou 

Bucalová Hyžová 

3A 14 0 12:00h s 

vyučujúcou 

Reháková         X 

3B 14 7 12:00h s 

vychovávateľkou 

Černeková Krídlová 

3C 19 17 12:00h s 

vychovávateľkou 

Minová Škvorcová 

4A 15 0 12:20h s 

vyučujúcou 

Záškvarová        X 

4BC 16 0 12:20h s 

vyučujúcou 

Mrázová       X 

4ABC 17 17 12:20h s 

vychovávateľkou 

Bachurová Hurbanová  

5A 20 0 12:40h s 

vyučujúcou 

Farkašová         X 

5B 18 0 12:40h s 

vyučujúcou 

Hanzlíčková         X 

 

3. Odchod žiakov z vyučovania a budovy školy: 

 žiaci odchádzajú samostatne po ukončení vyučovania, prípadne po 

odobratí stravy. 

 žiaci navštevujúci ŠKD odchádzajú vedľajším vchodom (pri jedálni) za 

pomoci pedagogického asistenta na požiadanie zákonného zástupcu 

(rodičia a zákonní zástupcovia majú zákaz vstupu do budovy školy). 

 

4. Ďalšie upozornenia a usmernenia: 

 všetci žiaci musia mať so sebou v škole 2 rúška a balíček vreckoviek. 

 prvý deň budú všetci žiaci, ktorí prejavili záujem o stravovanie, 

prihlásení na výdaj obeda. Ďalšie dni sa už riadi odhlasovanie z výdaju 

obeda normálnym režimom. 

 pokiaľ bude žiak chýbať a na vyučovanie nenastúpi, túto skutočnosť 

ohlási zákonný zástupca bezodkladne triednemu učiteľovi. Táto 

povinnosť sa vzťahuje aj na iné záležitosti, ktoré sa týkajú vyučovania. 


