
Organizácia vyučovania od 1. júna 2020 

Rozhodnutím ministra školstva a rozhodnutím zriaďovateľa sa škola a školský klub detí otvoria 

pre 1. - 5. ročník od 1. júna 2020. Do školy prídu len žiaci na základe slobodného rozhodnutia rodičov, 

prejaveného na EduPage do 24.5.2020. Prichádzať budú podľa harmonogramu od 7.15 do 8.15 hod. 

Po 8.15 hod. škola žiakov neprijíma. Títo žiaci zostanú doma a pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Ria-

diteľ školy určil, ktorí pedagógovia nastúpia na pracovisko a ktorí z domu dištančne vzdelávajú žiakov. 

Žiaci sa budú učiť v skupinách s počtom do 20. Pre žiakov bude škola v prevádzke od 7.15 do 16.15 hod. 

Rozhodnutím hlavného hygienika žiak ani pedagóg nemá povinnosť nosiť rúško. 

 

Prosím rodičov aby zabezpečili: 

Príchod žiaka v určený čas podľa harmonogramu. 

Odovzdanie vyhlásenia na papieri veľkosti A5. 

Balíček papierových vreckoviek. 

ISIC kartu (alebo u triedneho učiteľa výmenu starej karty za čip). 

Neparkovanie súkromným autom v areáli školy. 

 

Pedagógovia zabezpečia: 

Vchádzanie žiakov v rozostupoch a evidenciu príchodu na čítačke kariet (čipov). 

Nepovolia vstup do budovy ani jednému jedinému rodičovi. 

Prevzatie písomného vyhlásenia od každého žiaka. 

Kontrolu teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk prichádzajúcich žiakov. 

Vrátenie bielych kariet a vyzdvihnutie čipov pre tých, ktorí nemajú ISIC. 

Online pripojenie neprítomných žiakov prostredníctvom Google Meetu (gmail) alebo Zoomu 

Vyučovanie a výchovné aktivity podľa vlastného rozvrhu najmä vonku na dvore, ihrisku, v lese. 

Pravidelné vetranie každú prestávku. 

Návštevu toalety žiakmi len jednotlivo a umývanie rúk po návšteve toalety. 

Nerealizovanie písomného ani ústneho skúšania do konca školského roka.  

Stravovanie žiakov v školskej jedálni podľa harmonogramu. 

Odvedenie žiakov von zo školy po vyučovaní. 

Umiestnenie žiaka s príznakmi ochorenia do karanténnej miestnosti a privolanie rodiča. 

 

Hospodárka zabezpečí: 

Karanténnu miestnosť v novej učebni HUV. 

Teplomery na bezdotykové meranie teploty. 

Nástenné dávkovače na dezinfekciu rúk. 

Dávkovače mydla a papierové utierky v každej triede a v každom WC. 

Čipové kľúče na výmenu. 

Uzamykanie všetkých vchodov školy počas vyučovania. 

2 x denne upratovanie a dezinfekciu toaliet a dotykových plôch. 

Sprísnené upratovanie nerizikovými zamestnancami. 

 

        Mgr. Pavel Horňák 

V Košiciach 26.5.2020           riaditeľ školy 

 

Harmonogram príchodu: žiakov preberá a kontroluje triedny učiteľ 

Čas Vchod do ŠJ Vchod 1. stupeň Vchod 2. stupeň 

7:15 – 7:30 hod. 1.C 3.A  3.C  

7:30 – 7:45 hod. 1.A 2.B  3.B 5.C 

7:45 – 8:00 hod. 1.B 4.A  4.C 5.B 

8:00 – 8:15 hod. 4.B 2.A  2.C 5.A 



 

Vyučovacie hodiny a prestávky sú len orientačné začiatok určuje pedagóg, zvonenie nebude: 

1. hodina  -   8.30 -   9.10 hod.  (10-min. prestávka) 

2. hodina  -   9.20 - 10.00 hod.  (20-min. veľká prestávka) 

3. hodina  - 10.20 - 11.00 hod.  (10-min. prestávka) 

4. hodina  - 11.10 - 11.50 hod.  (10-min. prestávka) 

5. hodina  - 12.00 - 12.40 hod. 

Výchova    - 11.50 - 16.15 hod.  

 

Harmonogram obedov: s vychovávateľom resp. triednym učiteľom cez prechodové dvere do ŠJ 

- 11.30 hod. žiaci 1.B 

- 11.37 hod. žiaci 1.C 

- 11.44 hod. žiaci 1.A 

- 11.51 hod. žiaci 3.C 

- 11.58 hod. žiaci 3.A 

- 12.05 hod. žiaci 2.B 

- 12.12 hod. žiaci 3.B 

- 12.19 hod. žiaci 4.A 

- 12.26 hod. žiaci 4.C 

- 12.33 hod. žiaci 2.C 

- 12.40 hod. žiaci 2.A 

- 12.47 hod. žiaci 4.B 

- 12.54 hod. žiaci 5.C 

- 13.01 hod. žiaci 5.B  

- 13.08 hod. žiaci 5.A 

 


