
Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy s materskou školou Hôrky 

na obdobie od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020 vo veciach 

prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a materskej školy. 

Základná škola 

Organizácia príchodu do základnej školy: 

Organizácia príchodu sa mení, nakoľko autobusu budú premávať v školskom režime. 

- žiaci z Hôrok prichádzajú do školy v čase od 7,30 – 7,40 hod 

- žiaci z Brezian prichádzajú do školy autobusom, ktorý má do Hôrok príchod 7,12 hod. 

- žiaci z Bitarovej a Ovčiarska prichádzajú do školy autobusom s príchodom do Hôrok 

o 7,18 hod. a 7,20 hod. 

- zákonní zástupcovia, ktorí svoje deti vozia do školy autom, budú deti odovzdávať 

v ľubovoľnom čase 

Pri príchode do školy bude žiakom meraná telesná teplota, žiak si pred vstupom bude 

dezinfikovať ruky. Zákonný zástupca do budovy školy so žiakom nevstupuje. 

V spoločných priestoroch školy (chodby, toalety) žiaci musia nosiť rúška. V triedach si 

môžu rúška z tváre zložiť. Každý žiak musí mať jedno náhradné rúško odložené v šatni 

a jednorazové vreckovky. 

Organizácia vyučovania: 

Vyučovanie sa začína o 7,40 hod. Tento čas budú vyučujúce využívať na spoločné rozhovory 

s deťmi, motiváciu, čítanie a pod. 

V prípade, ak počet žiakov v triede klesne pod 10, bude vyučovanie následné dni zrušené  

a bude prebiehať dištančnou formou. 

Po ukončení vyučovania odchádzajú žiaci 4. a 5. ročníka na obed podľa rozpisu. Rozpis 

stravovania jednotlivých tried bude vopred zverejnený. V ŠJ bude vždy iba jedna skupina 

žiakov. (skupiny sa nebudú premiešavať, tzn. stravovať sa bude po triedach: napr. 3.A, následne 

3.B  a pod.) 

Vstup zákonných zástupcov je do školskej jedálne prísne zakázaný. 

Tí žiaci, ktorí sa v ŠJ nestravujú, odchádzajú na zastávku autobusu spolu s vyučujúcimi, kde 

disciplinovane čakajú na autobus.  

Žiaci 1., 2. a 3. ročníkov, ktorí navštevovali ŠKD, budú odstravovaní spolu s pani 

vychovávateľkami. ŠKD bude prebiehať v priestoroch základnej školy, školského klubu, 

školského areálu, školskej záhrady. Tieto deti idú domov týmito spôsobmi: 

- autom s rodičom v ľubovoľnom čase 

- deti z Brezian autobusom najskôr 14.47 h 

- deti z Ovčiarska a Bitarovej najskôr 14.50 h 

Pre žiakov 4. ročníka ŠKD nebude k dispozícii. 



Zákonní zástupcovia žiakov 1. 2. a 3. ročníka, ktorí nemajú uhradený poplatok za ŠKD za 

mesiac jún tak musia urobiť do nasledovného dňa (29.5.2020). Ak platba nebude realizovaná, 

dieťa do ŠKD nebude možné umiestniť. 

ŠKD bude v prevádzke do 16,00 hod. 

Iné pokyny: 

Nakoľko všetci pedagógovia 1. stupňa budú vykonávať výučbu priamo v škole, nebude možné 

pokračovať v online vzdelávaní žiakov, ktorí sa do školy nevrátia. Vyučujúci na stránku 

edupage podá každý deň správu o tom, aké učivo žiaci v daný deň preberali, čo je nutné sa 

doučiť, a aké domáce úlohy je potrebné vypracovať. 

Vždy v piatok ich zákonný zástupca žiaka doručí pedagógovi do školy, alebo pošle mailom 

a pod. (tak, ako boli zvyknutí). 

Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, 

rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho 

množstva osôb. 

Zákonný zástupca 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 (príloha č. 1).  

Tí zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si vyhlásenie, môžu si ho 

vyzdvihnúť vytlačené v euroobale pri schránke základnej školy.  

Bez podpísaného písomného vyhlásenia nemôže žiak nastúpiť do školy! 

Rodičia oboznámia svoje deti s uvedenými pokynmi. 

V prípade nerešpektovania pokynov zo strany detí alebo zákonných zástupcov môže byť žiak 

z vyučovania vylúčený. 

Pri podozrení na ochorenie: 

 

• 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 vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 

umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ, poprípade vedenie školy bude 

informovať 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.  

 

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej školy 

s materskou školou Hôrky po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení 

a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú 

upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

a ďalších predpisov. 



 

 

Hôrky, 25.5.2020                                         Vypracovala: Mgr. Jana Hűbnerová 

riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky 


