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OTVORENIE ŠKOLY OD 01.06.2020 – pokyny 

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia zriaďovateľa (Rozhodnutie Mesta Pezinok, ako zriaďovateľa 
škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 
2020/12033:1-A2110 zo dňa 26.05.2020)  sa škola otvorí od 1.6.2020 v súlade s aktuálnymi hygienicko 
– epidemiologickými nariadeniami.  
Každý z Vás pozná kapacitu našej školy a za akých podmienok môžeme otvoriť školské brány. Dôležité 
je dodržať a zabezpečiť všetky hygienicko – epidemiologické nariadenia, ktoré sú nevyhnutné 
k otvoreniu školy – počet žiakov v triede (do 20 detí), obmedzený počet vyučujúcich, vytvorenie 
skupín, ktoré sa nemôžu meniť, dodržiavanie odstupov, zvýšená dezinfekcia priestorov, podmienky 
nosenia rúška... Všetky tieto podmienky bude pre nás všetkých náročné dodržať. Podrobne si 
preštudujte tieto podmienky a následne vyplňte záväznú prihlášku cez EduPage. O nástupe do školy 
a zaradení do konkrétnej skupiny vás budeme informovať po vyhodnotení počtu prihlásených. 

Kapacita, personálne zabezpečenie a  podmienky školy nám však neumožňujú prijať všetkých žiakov, 
ktorí prejavili predbežný záujem.  

Podľa rozhodnutia zriaďovateľa sa doplnili kritéria výberu nasledovne:  

Kritéria pre prijatie žiakov: 
 

1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, 
3. ďalšie dopĺňajúce kritéria:  

 obidvaja rodičia vykonávajú prácu na plný úväzok, 

 majú súrodencov umiestnených školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Pezinok (MŠ, ZŠ - a to v 1. až 5. ročníku), 

 prednostne budú prijímaní žiaci nižších ročníkov ZŠ, 
(pozn.: vyššie uvedené kritéria dopĺňajú poradie kritérií určených ministrom školstva SR); 

Pre žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy bude naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie. 
V dištančnom vzdelávaní pokračujú i žiaci 6. – 9. ročníka. 

 
Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 
základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 
odstupov). 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky/utierky. 
Dieťa môže nosiť aj svoj vlastný dezinfekčný prostriedok. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca 
školského roku 2019/2020. 
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 Predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky 
žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  

 
Prijaté nasledovné podmienky výučby: 

 Do školy môžu nastúpiť žiaci prvého až piateho ročníka na základe záväznej prihlášky. 
Dodatočné nahlasovanie a odhlasovanie nebude počas týždňa možné, vzhľadom na vytvorené 
pevné skupiny. 

 Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 do 16,00 hod. 

 Po vyučovaní môžu navštevovať školský klub detí iba žiaci, ktorí sú už do ŠKD prihlásení. Ranný 
školský klub nebude otvorený. 

 Žiaci budú rozdelení do skupín, v jednej skupine bude maximálne  20 žiakov. V skupinách môžu 
byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. 
Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej 
skupiny vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí a zručností. 

 Vytvorená skupina sa nebude meniť, v prípade mimoriadneho zníženia počtu žiakov sa môže 
meniť iba na začiatku ďalšieho týždňa. 

 Žiaci budú čakať s rúškami na tvári so svojimi zákonnými zástupcami v priestoroch pred školou 
na miestach označených pre ich skupinu a v potrebných odstupoch. V záujme bezpečnosti 
môžu žiaci prichádzať a odchádzať zo školy len v presne stanovenom čase s osobami, ktoré so 
žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 

 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. 

 Žiaci neopúšťajú triedu ani počas prestávky, skupina (trieda) musí byť uzavretá a spolu, 
kontrolovaný bude vstup na WC. 

 Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá strava v školskej jedálni v čase od 
11,00 do 14,00 podľa zaradenia do skupiny. 

 Žiaci budú chodiť do jedálne v presne stanovených časoch, tak aby sa zabránilo 
premiešavaniu. 

 Stravu vydávajú 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, pripravia príbor a hlboký tanier na stoly a  až potom nastúpi ďalšia skupina. 

 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. V prípade 
podozrenia na nákazu COVID –19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v 
prípade iných infekčných ochorení. 

 Bližšie informácie na stránke:  
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-
22-5-2020/ 

 

Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka školy 


