
 Základná škola, Československej armády 15,               

045 01 Moldava nad Bodvou 

 

 

Organizácia vyučovania od 1. 03. 2021  

Vážení rodičia,  na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach dňa 25. 02. 2021 a uznesenia 

krízového štábu  mesta Moldava nad Bodvou dňa 25. 02. 2021 riaditeľka základnej školy 

vydáva nasledovné pokyny k obnoveniu školského vyučovania a prevádzky školy                  

od 01. 03. 2021. 

Nástup žiakov do školy bude podmienený: 

- negatívnym testom na covid-19 jedného zo zákonných zástupcov žiaka nie starším ako 7 dní  

- ak zákonný zástupca prekonal ochorenie COVID – 19 a má o jeho prekonaní doklad nie 

starší ako tri mesiace 

- ak zákonný zástupca bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID – 19 aj druhou dávkou 

vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní 

 

Pokyny k prevádzke školy, k jej vnútornému režimu a podmienky zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy 

 

V závislosti od personálnych, materiálnych, priestorových možností a za prísnych hygienicko-

epidemiologických opatrení sa otvárajú: 

- triedy 1. – 4. ročníka 

- 10 oddelení ŠKD   

Žiaci 5. až 9. ročníka – pokračujú v dištančnom vzdelávaní   

 

Prijaté nasledovné podmienky výučby: 

 Vyučovanie bude prebiehať denne pre 1. - 2. ročník od 7:45 – 11:20 hod. (4 hodiny) 

                                                                  3. - 4. ročník od 7:45 – 12:15 hod. (5 hodín) 

 ŠKD bude v prevádzke od 11:20 – 15:00 hod. Pre rodičov kritickej infraštruktúry sa 

prevádzka  ŠKD predĺži do 16,30 hod.    

 Obed sa vydáva v školskej jedálni od 11:20 – 13:00 hod. za prísnych hygienických 

podmienok a v súlade s usmernením hlavného hygienika SR 



 Počas stravovania v školskej jedálni žiaci budú mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, 

ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda 

 Žiaci budú chodiť do jedálne v presne stanovených časoch 

 Do priestorov školy žiaci vstupujú od 7:00 hod. pri určených vchodoch, do budovy školy 

vstupujú v presne stanovených časoch podľa rozdelenia do skupín s odstupom času 10 

minút, dodržiavajú odstup, vstup len s rúškom 

 Zákonný zástupca zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením 

ochorenia COVID-19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so 

žiakom žijú v spoločnej domácnosti 

 Pred vstupom do budovy školy zákonný zástupca je povinný odovzdať triednemu 

učiteľovi podpísané čestné  vyhlásenie o  bezinfekčnosti žiaka, (tlačivo nájdete v prílohe, 

ktoré vyplníte) žiakovi sa bude merať denne telesná teplota, pri vstupe do budovy 

školy použije dezinfekciu na ruky a odchádza do určenej triedy 

 Skupiny žiakov a vyučujúci sa nemôžu meniť (1. stupeň – učiteľ alebo vychovávateľ, 

v prípade ŠKD  vychovávateľ, učiteľ 1. a 2. stupňa) 

 Žiaci neopúšťajú triedu ani počas prestávky, skupina (trieda) musí byť uzavretá a spolu, 

kontrolovaný bude vstup na WC 

 V prípade, že dieťaťu bude nameraná zvýšená teplota, bude sa sťažovať na bolesti hrdla, 

únavu alebo akýkoľvek z príznakov akútneho respiračného ochorenia, bude kontaktovaný 

zákonný zástupca dieťaťa a musí okamžite prísť vyzdvihnúť dieťa zo školy 

 Zákonný zástupca preberá trestnú zodpovednosť pri zatajení akýchkoľvek príznakov, 

a tým ohrozenie učiteľa a ostatných žiakov v skupine 

  

 

 

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň: 
 

 Dve rúška 

 Papierové jednorázové vreckovky 

 Dezinfekciu na ruky (podľa vlastného zváženia) 
 Zákonní zástupcovia nemajú  povolený vstup do budovy školy !  

 

Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ až do 

odvolania 

 

Pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí nenastúpia do školy bude naďalej zabezpečené dištančné 

vzdelávanie. Forma bude realizovaná po konzultácii s triednym učiteľom. 

 

Pri akýchkoľvek otázkach kontaktujte triedneho učiteľa resp. vedenie školy 

 

 

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie.  

 

 

 

                                                       PaedDr. Jolana Liszkaiová, riaditeľka školy 

 

https://cloud2i.edupage.org/cloud?z%3Axg%2FJjW1RrvwTEQ2oDDkTRO9HJUq5bKv%2FJUFvXCJnea7o92LPDLggQjga0HQraV6W


 

 

 

       

 


