
Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica 
 

Usmernenie 
zákonných zástupcov žiakov ZŠ, Spojová14, BB v súvislosti s otvorením školy pre žiakov 

1. až 5. ročníka na základe navrhnutej organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania 

základných škôl do konca školského roku 2019/2020 MŠVVaŠ SR 
 

Výchovno- vzdelávacia činnosť 

 Žiaci budú rozdelení  podľa rozpisu do skupín (najviac 20 detí v triede) 

 Žiaci 1.- 4. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.30 h. 

 Žiaci 1.- 4. roč. budú zaradení do ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.30 h. do 16.00 h 

 Žiaci 5. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.15 h. do 12.00 h. 

 Nástup do školy a odchod z ŠKD podľa časového harmonogramu 

Nástup do školy: 

2.ročník od 7.00 -7.15 h 

1.ročník od 7.15 -7.30 h 

3.ročník od 7.30 -7.45 h 

4.ročník od 7.45 -8.00 h 

5.ročník od 8.00 -8.15 h 

Dôrazne žiadame zákonných zástupcov o dodržiavanie časového harmonogramu 

nástupu do školy. Žiaci, ktorí prídu po určenom časovom limite, budú musieť čakať na 

vstup do školy do 8.15 h. 
 

Odchod žiakov zo školy, ktorí neboli záväzne prihlásení od 1.6. do 30.6.2020 do 

ŠKD a nestravujú sa v ŠJ: 

1. a 2. ročník o  11.30  h   

3. a 4. ročník o  11.35  h   
 

 Obed bude vydávaný pre žiakov, ktorí budú v škole podľa časov. rozpisu 

Odchod žiakov zo školy, ktorí neboli záväzne prihlásení od 1.6. do 30.6.2020 do 

ŠKD, ale stravujú sa v ŠJ: 

1.ročník o 11.50  h – počet žiakov 4+1+1 

2.ročník o 11.30  h – počet žiakov 3+1 

3.ročník o 11.50  h – počet žiakov 3+1 

4.ročník o 11.50  h 

5.ročník o 12.20  h 
 

Odchod žiakov z ŠKD - záväzne prihlásených od 1.6. do 30.6.2020 

4.ročník od 15.00 - 15.15 h 

3.ročník od 15.15 - 15.30 h 

2.ročník od 15.30 - 15.45 h 

1.ročník od 15.45 - 16.00 h 

V skorších časoch prostredníctvom elektronického vrátnika nie je možné deti prevziať 

vzhľadom k tomu, že by mohlo dôjsť ku kumulovaniu osôb v priestoroch školy ako aj pred 

školou. V závažných prípadoch budeme pristupovať k riešeniu situácie individuálne.  
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 Žiaci 6. - 9. ročníka a žiaci, ktorí nenastúpia do školy budú pokračovať 

v dištančnom vzdelávaní   

 

 

Hygienické opatrenia pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v ZŠ 

 Zákonný zástupca pri prvom nástupe, alebo po každom prerušení dochádzky 

žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá Čestné vyhlásenie 

o zdravotnom stave dieťaťa ( www.zsspojbb.sk ) 

  zákonný zástupca zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal do školy  len s 

osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 

 Pri vstupe do školy sa uskutoční ranné meranie teploty žiakov každej skupiny 

pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Pri zistení, že žiak 

má vyššiu teplotu ako je stanovená, bude vyzvaný zákonný zástupca, aby žiaka 

prišiel zobrať do domáceho prostredia. 

 Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranné rúška. Žiak v určenej 

skupine ochranné rúško nepoužíva, mimo danej skupiny (presuny mimo triedy, 

chodby školy) ochranné rúško používa. 

 Rodič 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 miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa 

zo školy vylúčené. 

 
 

 

 

Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy 

http://www.zsspojbb.sk/

