
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v 
základnej škole Lada od 1. 06. 2020 do konca školského 
roku 2019/2020 
 
 

Informácie pre zákonných zástupcov 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky ZŠ Lada, po dohode so zriaďovateľom školy, otvára 

prevádzku základnej školy v 1. až 4. ročníku. 

 

Prihlásenie žiaka je dobrovoľné, ale  záväzné a je potrebné dodržiavať 

pravidlá :  

- žiaci, ktorí nenastúpia do školy pokračujú vo vzdelávaní tak, ako doteraz  

- vzdelávanie v škole bude prebiehať podľa osobitného rozvrhu na štyroch 

           vyučovacích hodinách (vyučovanie od 7:45 hod. do 11:15 hod.) 

- škola bude pre žiakov otvorená od 7:00 hod. sprevádzaným osobám je 

vstup do priestorov  školy zakázaný ! 

- žiaci 1. až 4. ročníka budú môcť navštevovať ŠKD do 15: 00 hod.  

-  škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí bezpečnosť a ochranu 

zdravia 

- pre žiakov a zamestnancov minimálne v súlade s aktuálnymi nariadeniami 

           ÚVZ SR a RÚVZ, 

-  prevádzka základnej školy bude realizovaná v triedach do počtu 20 

žiakov, 

- s cieľom ochrany pred  šírením ochorenia COVID – 19 do ZŠ majú deti 

prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v 

spoločnej domácnosti, 

- škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty 

žiakov každej triedy povereným zamestnancom bezdotykovým 

teplomerom, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy 

dezinfekčným prostriedkom  

-  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, 

-  ak žiak v priebehu dňa vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19 

bude umiestnený do samostatnej miestnosti a bude kontaktovaný zákonný 

           zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne 

- pri vyučovaní žiak nenosí rúško, nasadzuje si ho , ak opúšťa triedu 

 

 



Zákonný zástupca: 

-  dodržiava pokyny riaditeľky a zamestnancov školy, ktoré upravujú 

prevádzku ZŠ  na obdobie do konca školského roku 2019/2020, 

-  zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

           príchode žiaka a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok,   

           dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),        

- oznámi nástup žiaka, či má záujem o stravovanie, a o ŠKD do 

22.5.2020 do 10.00 hod. poslaním prihlášky na adresu školy : 

zakladnaskolalada@gmail.com 

-  zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové 

           vreckovky, 

-  dohliada na to, aby sa pri ceste do školy sprevádzajúce osoby a žiaci 

riadili opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, 

- predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po 

každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

a nemá nariadené karanténne opatrenie  (doručíme) 

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje  riaditeľku školy, 

- bezodkladne nahlási karanténu, 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 

- nevstupuje do priestorov základnej školy (výnimku tvorí len ohlásenie 

           prevzatia dieťaťa z pobytu v ŠKD), 

- rešpektuje nezhromažďovanie osôb pred základnou školou. 

Žiak: 

-  si do skrinky odloží rúško, v ktorom prišiel a zoberie si druhé, ktoré bude 

používať len v škole  

-  Odchádza si  umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade 

s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, 

-  nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem 

svojej triedy,  

- dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní, 

- nepoužíva textilné uteráky, ale papierové obrúsky jednorazové 

- dodržiava aktuálne bezpečnostné pokyny pri pobyte a pohybe v triede a 

ostatných priestoroch školy. 

 

 

 

                                                                               Mgr. Dagmar Chovancová 

                                                                                           riad. školy 
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