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Prevádzka a vnútorný režim školy od 26.10.2020  

 

V súlade s nariadením Vlády SR, Opatrením Úradu verejného zdravotníctva vydáva riaditeľka školy Podmienky 

a vnútorný režim školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 26.10.2020  

 

Vyučovanie v 1. – 4. ročníku 

 

 Žiaci 1. – 4. ročníka budú mať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu, maximálne 6 vyučovacích hodín. 
 Harmonogram  vstupu do budovy:  

Žiaci vchádzajú do budovy školy hlavným podľa časového harmonogramu 
 

Čas Miesto vstupu Triedy 

7:30 hlavný  vchod 3.A, 3.B, 3.C, 4.A,  4.B, 4.C 

7:45 hlavný  vchod 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C 

 

 Úprava zvonenia  

Vyučovacia hodina čas 

1. 8:00 – 8:45 

2. 8:55  – 9:40 

3.  9:55 – 10:40 

4. 10:50 – 11:35 

5. 11:50 – 12:35 

6. 12:45 – 13:30 

 

Krúžková činnosť v popoludňajších hodinách  sa nerealizuje. 

 

 

Vyučovanie v 5. – 9. ročníku 

 

 Žiaci 5. – 9. ročníka majú dištančnú formu vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom 
zverejnila 26.10.2020.  

 Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.00 hod. do 14.00 hod. s využitím platformy, 
Edupage. Každý žiak má  svoje prístupové údaje do žiackeho konta.  

 Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie. 
 Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.  
 Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Riadia sa pravidlami dištančného 

vzdelávania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy a zaslané prostredníctvom Edupage.  
 

 

Stravovanie v školskej jedálni 

 

 Žiaci 1.stupňa majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ. Žiaci, ktorí 

majú dištančnú formu vzdelávania stravovanie v škole nemajú zabezpečené 

 Odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: odhlaskysjlamac@gmail.com.  

 Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30 hod. po triedach podľa  harmonogramu.  

mailto:odhlaskysjlamac@gmail.com
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 Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové utierky v 

triede) a vydezinfikuje ruky použitím dezinfekčného prostriedku, ktorý je v stojane s bezdotykovým 

dávkovačom dezinfekcie. 

 Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda. 

 Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie odnášajú k okienku v 

odstupoch. 

 Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný. 

 Žiak, ktorí sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v ten deň do 7.30 hod., kedy 

nechce odobrať stravu. 

 

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD) 

 
 ŠKD bude v prevádzke do 17:30 hod.   

 V čase od obeda do 17:30 je každé oddelenie so svojou pani vychovávateľkou.  
 V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy.  
 Ranná ani dlhá služba v ŠKD bude od 6:30 hod. do 7:15 hod.  
 Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a 

odchod dieťaťa v danom čase. 
 

Prázdniny 

 
V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín jesenných prázdnin a to na  30. 

10. 2020 (piatok) a 2. 11. 2020 (pondelok), ďalšie prázdniny sú 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 

(pondelok).  

16. 11. 2020 budú mať žiaci školy riaditeľské voľno. 

 

Všeobecné základné opatrenia 

 
 Škola má prevádzku od 6.30 hod do 17.30 hod.  

 Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8:00 hod..  

 Škola  vykonáva ranný filter merania teploty v triedach, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do 
školy. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný 
príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov 
školy. 

 V prípade výskytu týchto príznakov škola ihneď telefonicky kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa 
a umiestni dieťa do izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný si dieťa prísť bezodkladne a  
osobne prevziať.  

 Všetci žiaci  sú povinní v priestoroch budovy školy nosiť rúška. 
 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený formou aplikácie edupage. 

 Telená a športová výchova  sa realizuje podľa poveternostných podmienok  vo vonkajších priestoroch 

školy, v školskom športovom areáli, na dopravnom ihrisku. Hudobná výchova sa realizuje bez spevu.  

 

Žiak je povinný  

 

 nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy.   

 po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem 
školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné 
do školy nenosí. 
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 Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 
epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití 
odhodí do koša. 

 Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

 

Zákonný zástupca  

 

 Pri žiakoch 1.stupňa predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac 

ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

o bezinfekčnosti.  Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z 

dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a 

dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo sa 

nachádza na www.skolalamac.sk, www.minedu.sk 

 Pri žiakoch 2.stupňa sa riadiť Pravidlami dištančného vzdelávania, ktoré sú zverejnené na webovom 

sídle školy. 

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

situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne 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,  

 rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a 

čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy, 

 berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne 

vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu, ktorý 

následne kontaktuje pediatra dieťaťa.  

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy 

a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk), 

 dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto 

dokumente 

 rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania, 

 rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy 

 rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy  

 

Vstup rodičov do školy je zakázaný. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092,0245247964), príp. 

e-mailom (info@skolalamac.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.  

Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú 

založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky) 

 

V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované 
a menené.  

 

 

      Mgr. Alena Petáková 

             riaditeľka školy 

http://www.skolalamac.sk/
http://www.minedu.sk/

