
 

Na základe ROZHODNUTIA Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 

ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 k obnove školského 

vyučovania od 1.6.2020  

 

VYDAVÁ riaditeľ Základnej školy Nábrežná ulica 845/17 v Kysuckom Novom 

Meste 

 
nasledovné pokyny, upravujúce podmienky základnej školy, školského klubu 

a školskej jedálne detí na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:  

 

 prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do 

konca školského roku 2019/2020,  

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.  

 

1. Od 1. júna 2020 obnovujem vyučovanie žiakov v ročníkoch 1. – 5., ako aj 

činnosť v ŠKD 

2. Žiakov školy rozdeľujem  na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V 

skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením 

prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo 

aj v spoločnom ročníku.  

3. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude 

dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych 

počtov žiakov v skupine, zmenu zaradenia žiakov do inej skupiny budeme 

realizovať  nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov  

4. Obsah a spôsob vzdelávania sa prispôsobí konkrétnej skupine (počet žiakov, 

zaradenie žiakov, ktorí neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom 

ročníku, prítomnosť žiakov so ŠVVP v skupine) 

5. Vzhľadom na veľkosť školy a zabráneniu nadmerného stretávania sa žiakov 

rôznych ročníkov a skupín pri vstupe do budov a počas výchovno – 

vzdelávacieho procesu, žiaci prvého a tretieho ročníka nastúpia do školy od 

7.30 do 7.40 so začiatkom vyučovania od 7.45, druhý a piaty ročník nastúpia 

žiaci do školy v čase od 7.40 do 7.50 so začiatkom vyučovania od 8.00 a žiaci 

štvrtého ročníka nastúpia do školy od 8.00 do 8.10 so začiatkom vyučovania od 

8.15. Žiaci prvého a druhého ročníka sa budú vyučovať vo svojich kmeňových 

triedach v budove školy na ulici Komenského, žiaci ostatných troch ročníkov sa 

budú vyučovať rovnako vo svojich kmeňových triedach v hlavnej budove 

školy. Veľká prestávka pre prvý a tretí ročník bude v čase od 9.15 do 9.30 

hodiny, pre druhý a piaty ročník v čase od 9.30 do 9.45 hodiny a pre štvrtý 

ročník v čase od 9.45 do 10.00 hodiny. V tomto čase sa bude robiť aj 

dezinfekcia povrchových plôch (lavice, podlaha, kľučky). Malé prestávky si 

vytvoria vyučujúci podľa potreby, žiaci ostávajú v triedach. Vyučovanie 

v piatom ročníku pôjde podľa variantu striedania pravidelných úsekov – 8.00 – 

8.40 prvá hodina, 8.50 – 9.30 druhá hodina, 9.45 – 10.30 tretia hodina, 10.40 – 



11.20 štvrtá hodina a od 11.30 do 12.10 prípadná piata hodina. Vyučovanie 

anglického jazyka, náboženstva a informatiky na prvom stupni, sa prispôsobí 

podľa voľných hodín vyučujúcich týchto predmetov, alebo podľa uvoľnenia 

iných PZ. 

6. Pred vstupom do školy sa urobí každodenný zdravotný filter, ranné meranie 

teploty žiakov každej skupiny a rovnako aj zamestnancov. Pri vchode budú aj 

nádoby s dezinfekciou. Ranný filter robí na pokyn RŠ niektorý z PZ alebo 

iných zamestnancov (v hlavnej budove školník pán Jozef Jakubík, v budove pri 

jedálni určený PZ , v budove na Komenského ulici školník, pán Štefan 

Martinček). 

7. Zákonným zástupcom, ako aj iným osobám, ktoré sa nezúčastňujú výchovno – 

vzdelávacieho procesu je vstup do priestorov školy prísne zakázaný (pred 

vyučovaním, po vyučovaní, ako aj pred a na konci činnosti ŠKD) 

8. Pri prvom nástupe do školy resp. do práce sú všetci žiaci i zamestnanci povinní 

odovzdať vyplnený dotazník o zdravotnom stave pred návratom. Toto sa 

opakuje aj v prípade, že žiak alebo zamestnanec je doma viac ako tri dni. 

Dotazníky odovzdajú zamestnanci zástupcom RŠ a žiaci triednym učiteľom. Tí 

ich vložia ku triednej dokumentácii. Dotazník je možné stiahnuť si z webového 

sídla školy, alebo vyzdvihnúť si vopred u RŠ resp. triedneho učiteľa. 

9. Výchovno – vzdelávací proces v skupinách prvého až štvrtého ročníka budú 

viesť triedni učitelia, s výnimkou tém, ktoré sa budú venovať anglickému 

jazyku, náboženskej výchove a informatike. Dĺžka jednotlivých vyučovacích 

hodín nebude kopírovať tradičné vyučovanie spred mimoriadnej situácie. Dĺžka 

vyučovania bude určená rozvrhom, ktorý zverejnia triedni učitelia minimálne 

na dobu jedného týždňa na webovom sídle školy a oboznámia s ním aj 

zákonných zástupcov. Vyučovanie v piatom ročníku bude prebiehať tak, že 

obsahy sa budú striedať v pravidelných  intervaloch (vyučovacích hodinách  

s dĺžkou 40 minút). Dĺžka vyučovania v piatom ročníku bude určená rozvrhom, 

ktorý zverejnia triedni učitelia minimálne na dobu jedného týždňa na webovom 

sídle školy a oboznámia s ním aj zákonných zástupcov. Jednotlivé obsahy budú 

kopírovať vyučovacie predmety spred mimoriadnej situácie a vyučovať ich 

budú učitelia s potrebnou kvalifikáciou.  

10. RŠ vyčlení z PZ aj tých zamestnancov, ktorí budú vykonávať dištančné 

vzdelávanie so žiakmi, ktorí ostanú doma a nezúčastnia sa prezenčného 

vyučovania, ako aj pre žiakov 6. – 9. ročníka  (z Ústavy SR a aj zo Zákona má 

každý dieťa právo na vzdelávanie ). 

11. Výsledky výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov sa nebudú hodnotiť, 

rovnako žiaci nebudú písať kontrolne testy či písomné práce za účelom 

hodnotenia. 

12. Základná škola do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné 

akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde 

dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. Základná škola nebude 

organizovať ani  školy v prírode a viacdňové školské výlety. 

 

 

 



Hygienicko – bezpečnostné opatrenia: 

 

1. Každý žiak bude mať v škole dve ochranné hygienické rúška, ktoré si prinesie 

do školy v igelitovom obale, resp. jedno bude mať na tvári. Žiak si do skrinky 

odloží rezervné rúško v igelitovom obale (pre prípad znečistenia svojho 

používaného rúška).  

2.  Žiaci  si budú pravidelne umývať ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s 

aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

3.  Žiak bude nosiť  rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, 

okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha 

výchovno - vzdelávací proces. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško 

alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. 

asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nemusia použiť  rúško alebo ochranný 

štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu v svojej skupine, v ostatných 

prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.  

4. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina žiakov, je bude zabezpečené časté a 

intenzívne vetranie. 

5.  Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných 

priestorov budú zabezpečovať vyučujúci tak, aby boli minimalizované kontakty 

ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.  

6.  Na toaletách budú žiaci používať tekuté mydlo z dávkovača a jednorazové 

papierové  utierky  (obrúsky) pre bezpečné osušenie rúk. 

7. Upratovanie a dezinfekcia toaliet sa bude realizovať v čase veľkej prestávky 

a po skončení výchovno – vzdelávacej práce v skupinách a v ŠKD, prípadne 

podľa potreby.  

8. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí 

zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa 

bude realizovať po skončení výchovno – vzdelávacej práce.  

9. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré 

používa zvlášť veľký počet ľudí, sa bude realizovať v čase veľkej prestávky a 

po skončení výchovno – vzdelávacej prác, prípadne podľa potreby (napr. 

kľučky dverí, klávesnice pri PC, školské lavice v odborných učebniach).  

10.  Po dohode so zákonnými zástupcami môže riaditeľ školy zabezpečiť, 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.  

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka: 

 

1. 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).  

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové 

vreckovky.  



3. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných pristoroch školy 

nepohybujú. 

4. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky 

konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 

5. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom 

prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné 

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

nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). 

6.  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.  

7. 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.  

8. 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 príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných 

infekčných ochorení. Zákonný zástupca žiaka je povinný okamžite prísť do 

školy a odobrať si ho z procesu v nej.  

 

Školský klub detí 

 

- ŠKD bude sprístupnený pre žiakov, ktorých zákonný zástupca prejavil 

písomným prehlásením záujem o návštevu školského zariadenia 

- ŠKD bude otvorený ráno v čase od 6. 30 do začiatku vyučovania 

- Žiaci budú ráno pri vstupe do ŠKD prechádzať ranným zdravotným filtrom 

a budú zaradení do skupín podľa denného vyučovania (žiaci prvého ročníka 

v budove školy na Komenského ulici v učebniach na prízemí, žiaci druhého 

ročníka v budove školy na Komenského ulici v učebniach na prvom poschodí, 

žiaci tretieho až piateho ročníka v budove školy na Nábrežnej ulici pri školskej 

jedálni).  

- Poobedná činnosť ŠK začína podľa ukončenia vyučovania jednotlivých skupín 

- Výchovná činnosť v ŠKD bude prebiehať tak, aby sa jednotlivé skupiny žiakov 

nepremiešavali 

- Žiaci budú zaradení do výchovných skupín, ktoré sa počas týždňa nebudú 

meniť. 

- Zákonný zástupca, ktorého dieťa bude navštevovať ŠKD je povinný zaplatiť 

poplatok v zmysle VZN Mesta KNM a podľa pokynov spred mimoriadnej 

situácie na školský príjmový účet 

 



 

Stravovanie: 

 
1. Škola zabezpečí s účinnosťou od 1.6.2020 aj školské stravovanie pre žiakov 

a zamestnancov zúčastňujúcich sa výchovno – vzdelávacieho procesu do konca 

školského roka 2019/2020. 

2. Školské stravovanie bude realizované v bežnej podobe. Pre externých 

stravníkov ako aj žiakov, ktorí nenastúpia do školy, sa strava vydávať nebude. 

3. Stravu si môže odobrať iba žiak, ktorý sa v ten deň zúčastní vyučovania. 

Zákonnému zástupcovi strava nebude vydaná. 

4. RŠ prísne zakazuje vydávať stravu do obedárov alebo iných nádob. Každý 

stravník si ju vyzdvihne v jedálni pri okienku. 

5. Výdaj jedla je sa musí uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo 

k jeho znehodnoteniu.  

6. V školskej  jedálni bude stravovanie prebiehať tak, aby sa skupiny žiakov 

nepremiešavali. Jedna skupina musí byť vzdialená od druhej minimálne 2 

metre. 

7. Forma výdaja, ako aj výdajný čas, budú rodičom oznámené RŠ, tak aby sa 

predchádzalo nadmernému stretávaniu sa  žiakov v jedálni 

8. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory. Personál, vydávajúci stravu je povinný mať 

prekrytie horných dýchacích ciest a tiež je povinný používať rukavice 

9. Vyučujúci budú aj naďalej viesť elektronickú evidenciu žiakov v škole, na 

základe toho majú nárok na bezplatnú stravu 

10. Ak rodič nechce, aby sa jeho dieťa stravovalo v ŠJ, musí to oznámiť formou 

prehlásenia. Ak dieťa alebo žiak neodoberie nahlásené jedlo, náklady na 

prípravu jedla znáša jeho zákonný zástupca 

11. Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické 

pravidlá.  

 

 

 

Organizačné zabezpečenie školy a ŠKD 

 

Skupina Ročník Zodpovedný vyučujúci 

1. prvý PaedDr. Zuzana Vojsovičová 

2. prvý Mgr. Jarmila Bandurová 

3 prvý Mgr. Ľubomíra Hrušková 

4 druhý Mgr. Štefánia Koptáková 

5 druhý Mgr. Ľudmila Kopasová 

6 druhý Mgr. Katarína Jakubíková 

7 tretí Mgr. Jana Čelková 



 

8 tretí Mgr. Ivana Mizerová 

9 tretí Mgr. Martina Janeková 

10 tretí Mgr. Mária Kormanová 

11 štvrtý PaedDr. Jarmila Michelová 

12 štvrtý Mgr. Helena Perďochová 

13 štvrtý Mgr. Edita Zvaríková 

14 piaty Mgr. Renáta Čamajová 

15 piaty Mgr. Renáta Jantošíková 

16 piaty Mgr. Anna Ochodničanová 

 

Na prvom stupni budú vyučovať okrem triednych učiteliek prezenčne aj títo učitelia: 

Výchova k hodnotám, poznávanie náboženských a duchovných hodnôt: Mgr. 

Anna Ochodničanová, Mgr. Renáta Čamajová 

Digitálne technológie okolo nás: Mgr. Ivan Jurkovič 

Rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku: Mgr. Viera Hmírová, Mgr. 

Ľudmila Heľová, Mgr. Adriána Ondrejášová 

Hlavné vzdelávacie oblasti v piatom ročníku budú prezenčne vyučovať: 

Jazyk a komunikácia: Mgr. Tatiana Chupáčová, Mgr. Monika Mojtová, Mgr. Renáta 

Čamajová, Mgr. Emília Palicová, Mgr. Viera Hmírová, Mgr. Ľudmila Heľová, Mgr. 

Adriána Ondrejášová 

Matematika a práca s informáciami: Mgr. Jozef Palica, Mgr. Renáta Jantošíková, 

Mgr. Alena Drexlerová, Mgr. Ivan Jurkovič, Mgr. Janka Vlčková,  

Človek a spoločnosť: Mgr. Monika Mojtová,  

Človek a príroda: Mgr. Emília Palicová, Mgr. Drahomíra Galgaňáková, Mgr. Renáta 

Jantošíková, Ing. Janka Vaňková, Mgr. Mária Vlčáková 

Komplementárne vzdelávacie oblasti budú prezenčne vyučovať: 

Človek a hodnoty: Mgr. Anna Ochodničanová, Mgr. Renáta Čamajová 

Človek a svet práce: Mgr. Renáta Čamajová, Mgr. Mária Vlčáková, Mgr. Ivan 

Jurkovič, Mgr. Anna Ochodničanová 

Umenie a kultúra: Mgr. Ľudmila Kultanová, Mgr. Mária Kormanová, PaedDr. 

Zuzana Vojsovičová, Mgr. Anna Ochodničanová 



Zdravie a pohyb: Mgr. Ivan Jurkovič, Mgr. Mária Vlčáková 

Dištančné vzdelávanie žiakov v 6. – 9. ročníku zabezpečia vyučujúci jednotlivých 

predmetov v zmysle zverejnených rozvrhov tried a ročníkov. 

Dištančné vzdelávanie žiakov v 1. – 5. ročníku, ktorí sa nezúčastnia prezenčného 

vzdelávania v škole, zabezpečia vyučujúci jednotlivých predmetov v zmysle 

zverejnených rozvrhov tried a ročníkov. 

Dištančne budú vzdelávať predovšetkým nasledovní učitelia: 

Mgr. Jolana Kubišová, PaedDr. Zita Ševčíková, Mgr. Alena Kavacká, Mgr. Renáta 

Vlčková, Mgr. Oľga Štefanková, PaedDr. Igor Drexler, Mgr. Viera Bodóová 

 

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo urobiť zmeny v týchto pokynoch na základe 

aktuálneho stavu, zmenách legislatívy, či odporúčaniach a pokynov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, RÚVZ a ÚVZ SR, o ktorých bude včas 

informovať prostredníctvom webového sídla školy. 

 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 26.5.2020 

 

PaedDr. Igor Drexler 

riaditeľ školy, v.r. 

 

 

 


