
INFORMÁCIE O UPRAVENOM VÝCHOVNO – VZDELÁVACO PROCESE 

• Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7,30 do 

8,00 hod., v 10 minútových intervaloch. 

7,30 – 7,40 hod.:  1. ročník a 2. ročník 

7,40 – 7,50 hod.:  3. ročník a 4. ročník 

7,50 – 8,00 hod.:  5. ročník  

• V záujme bezpečnosti môžu žiaci prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú 

v spoločnej domácnosti. Sprevádzajúce osoby, ktoré privedú žiakov do školy a odvedú zo 

školy, nevstupujú do budovy školy. Iným osobám ako žiakom a pracovníkom školy je vstup do 

budovy zakázaný. (používajte zvonček pri dverách!) 

• Vo vyššie uvedených časoch vstupu žiakov jednotlivých ročníkov do budovy školy, ich pri 

dverách, pri vstupe bude čakať triedna pani učiteľka.  

• Pri prvom vstupe do areálu školy je potrebné triednej pani učiteľke odovzdať písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie. V prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie 

vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. 

• Žiaci prejdú každodenným ranným zdravotným filtrom. Pri vstupe do školy bude žiakom 

odmeraná teplota. Zákonný zástupca musí počkať na prevzatie žiaka učiteľom. Žiak, ktorý bude 

mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže 

zúčastniť.   

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný 

zástupca 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. 

• Vo vstupnom vestibule si každý žiak vyzuje topánky a prezuje sa do prezuviek, topánky 

odloží do svojej skrinky. Žiak si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho 

používaného rúška). Svoj príchod označí čipom pri dverách. 

• Žiak vojde do priestorov školy, kde si vydezinfikuje ruky. 

• Odíde do svojej kmeňovej triedy (skupiny), kde si môže rúško zložiť. Žiak nosí rúško všade 

vo vnútorných priestoroch základnej školy (okrem svojej skupiny – v triede) v interných a 

externých priestoroch školy. 

• Žiak si v triede priebežne umýva ruky podľa pokynov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 

• Žiak nebude svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede. 



• Vyučovanie od 1. júna 2020 nebude prebiehať klasickou formou, dopoludňajšie 

vyučovanie bude skôr o opakovaní, žiaci sa budú v škole venovať rozvíjaniu čitateľskej, 

matematickej, pohybovej a sociálnej zručnosti. 

• Vyučovanie, ako aj činnosti bude plánovať tr. učiteľka a pani vychovávateľka, v prípade 

priaznivého počasia prevažne na otvorených priestranstvách, v prírode alebo v pravidelne 

vetranej a denne čistenej triede. Obmedzíme stretávanie sa žiakov i na toaletách, zabezpečíme 

pravidelnú dezinfekciu všetkých priestorov. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného 

rozvrhu hodín – veľká prestávka slúži na desiatovanie v priestoroch triedy, s dodržaním 

hygienických opatrení.  

Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa: 

1. - 5. ročník :  4. vyučovacie hodiny, od  8,00 -  11,40 hod.  

 

            1.  A                                                                                 2. A 

 1. 2. 3. 4.  

 

 1. 2. 3. 4. 

PO KK MAT SJL AJ PO KK MAT SJL PVO 

UT KK SJL MAT PVO UT SJL MAT KK TSV 

ST MAT SJL KK TSV ST MAT SJL AJ KK 

ŠT SJL MAT KK VYV ŠT SJL MAT KK VYV 

PIA KK SJL MAT HUV PIA KK SJL MAT HUV 

                    3. A                                                                                 4. A 

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

PO KK MAT SJL PDA PO KK MAT SJL VLA 

UT SJL MAT VLA KK UT AJ SJL MAT KK 

ST MAT SJL KK VYV ST MAT SJL KK PDA 

ŠT SJL MAT AJ KK ŠT SJL MAT TSV KK 

PIA KK SJL MAT HUV PIA KK SJL MAT VYV 

KK = Komunitný kruh: spoločná modlitba, rozhovory, práca v tíme..., jeho poradie v dni 

týždňa určí pani učiteľka, môže ísť aj o pobyt vonku a ten je lepšie realizovať, keď je vyššia 

denná teplota, podľa počasia... Čo sa týka AJ, pani učiteľka – PaedDr. Ľ. Prekopová pripraví 

materiály pani učiteľkám ročníkov: 2 - 4. (pracovné listy – žiaci budú opakovať, pani učiteľka 

úlohy a materiály opraví a vyhodnotí) 

Žiaci 3. A triedy budú v dňoch: 1. – 5. júna 2020 počas jednotlivých hodín nacvičovať na 1. sv. 

prijímanie (piesne, čítania, nástup...) V triede 3. A bude počas celého týždňa s triednou pani 

učiteľkou aj Mgr. Lucia Kubalová. (vyučujúca KNB – bude nápomocná pri nácviku žiakov)  

 

 



                    5. A 

 1. 2. 3. 4. 

PO  

BLOKOVÉ VYUČOVANIE 

UT 

ST 

ŠT 

PIA 

 

• Vyučovanie a činnosti žiakov 5. A triedy budú realizované v blokoch. (nakoľko sa odporúča 

nemeniť skupiny učiteľov, až od nasledujúceho týždňa), žiaci budú: 

- od: 1. – 5. júna 2020 celý týždeň s PaedDr. Miroslavou Adamcovou – SJL (Po, Str, Pia - 

gramatika); (Ut, Štv – literatúra, sloh) 

- od: 8. – 12. júna 2020 celý týždeň s Mgr. Janou Faglicovou – MAT 

- od: 15. – 19. júna 2020 celý týždeň s Mgr. Slavomírom Zelenákom: AJ, DEJ, (pobyt čo 

najviac v prírode...) 

- od: 22. - 26. júna 2020 celý týždeň s PaedDr. Monikou Duvačovou (TSV, komunikácia, 

pobyt čo najviac v prírode – didaktické hry, triednické práce podľa usmernení) 

- od: 29. – 30. júna 2020 oba dni s PaedDr. Miroslavou Adamcovou.  

 

• Neznamená to však, že počas celého vyučovacieho dňa (celý školský týždeň) sa budú venovať 

len napr. SJL alebo MAT. (budú sa veľa rozprávať, spoločne sa pomodlia, pôjdu von, budú 

pracovať v tíme...) – opakovať a budeme sa snažiť pre nich pripravovať pestré, zážitkové 

aktivity. 

 

• Po skončení vyučovania, žiaci 5. A triedy, ktorí nepôjdu do ŠJ na obed, odchádzajú domov. 

Zákonný zástupca písomne oznámi triednej učiteľke spôsob odchodu svojho dieťaťa. (osobne 

vyzdvihne, príp. môže odísť z budovy školy domov samé...) 

Tí žiaci, ktorí sa budú stravovať v jedálni Gymnázia Ľ. Štúra – odchádzajú po 4. vyučovacej 

hodine s triednou pani učiteľkou. (zhromaždia sa o cca 11,45 hod. v šatni a spoločne sa aj so 

svojimi osobnými vecami presunú do ŠJ. * Platia pre nich tie isté hygienické pravidlá, ktoré sú 

uvedené nižšie pri žiakoch 1. stupňa ZŠ. Po odobedovaní odchádzajú žiaci domov. Zákonný 

zástupca písomne triednej učiteľke uvedie spôsob odchodu dieťaťa. (osobne do pred ŠJ 

vyzdvihne, príp. môže odísť domov samé...) 

• Ranný klub (od 6,30 hod.) NEBUDE, žiaci budú po príchode do školy pokračovať vo 

vyučovaní so svojou p. učiteľkou. Po skončení vyučovania žiaci navštevujúci ŠKD ostanú vo 

svojej kmeňovej triede, pani vychovávateľka príde za žiakmi. V školskom klube detí sa dodrží 

tá istá skupina žiakov, ktorá bude izolovaná od inej skupiny so samostatnou činnosťou. ŠKD 

bude v prevádzke do 16,00 hod. 

Personálne zabezpečenie ŠKD: 

1. ročník: Mgr. Andrea Juríková, ( 1. - 12.6. 2020),  

             PaedDr. František Hromada, (15. – 29.6. 2020) 

2. ročník: p. Alica Krasňanová 

3. ročník: Mgr. Danka Slabá 



• Po skončení vyučovania, tí žiaci, ročníkov 1. – 4., ktorí nepôjdu do ŠKD - odchádzajú domov, 

do šatne ich odvedie triedna pani učiteľka a rodič si dieťa vyzdvihne vonku pred budovou školy. 

O inom spôsobe odchodu bude rodič písomne informovať triedneho učiteľa písomne vopred. 

• Prihlásení žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v Školskej jedálni 

Gymnázia Ľudovíta Štúra v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.  V jedálni Gymnázia Ľ. 

Štúra (kam sa žiaci ročníkov 1. – 3., pre ktoré je ŠKD v prevádzke a bol o školský klub záujem, 

sa v sprievode p. vychovávateľky ŠKD presunú – s rúškami na tvári) * si žiaci dôkladne umyjú 

ruky. Pri jednom stole sedia iba žiaci z jednej skupiny, aby sa predišlo premiešavaniu skupín. 

Stravu vydávajú pani kuchárky spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú 

a neberú si ani príbory. Po odobedovaní skupiny, zamestnanci kuchyne pozbierajú taniere 

a vyčistia stoly.  

• V prevádzke nebudú žiadne krúžky organizované školou. Zakázané sú všetky spoločné akcie 

a aktivity. (koncerty, koncoročné výlety, akadémie...) 

• Pre žiakov, ktorí sa z ročníkov 1. – 5. budú vzdelávať v domácom prostredí, neprídu na školské 

vyučovanie, online (dištančné) vzdelávanie zabezpečíme len vtedy, ak to personálne kapacity 

umožnia. T.z. vyučujúci pošle žiakom úlohy prostredníctvom Edupage, mailom, príp. vopred 

dohodnutým spôsobom. 

• Všetky zmeny, prípadne iné spresnenia včas oznámime. (prostredníctvom správy cez report, 

na stránke školy...) 

• V prípade potreby, resp. úpravy svojho rozhodnutia kontaktujte prosím čo najskôr triedneho 

učiteľa, prípadne p. zástupkyňu, PaedDr. Miroslavu Adamcovú: 0903 98 26 56. 

• Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločne otvorenie školy i domáce vzdelávanie 

zvládneme. 

 

Ing. Hana Hulínová, riaditeľka školy. 

 

 

  


