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Informácie pre rodičov 
o úprave organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania  

na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci  

od 01. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020 

 

Vážení rodičia! 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, Rozhodnutia ministra školstva 

MŠVVaŠ SR a Rozhodnutia o otvorení základných škôl od 1. júna 2020, vydaného 

zriaďovateľom dňa 26. 5. 2020 Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude prevádzka školy 

a ŠKD otvorená pre žiakov 1. až 5. ročníka od 6:45 hod. do 15:45 hod. 

  

 

Postupné otvorenie základnej školy vedie najmä k znovuobjaveniu získaných návykov žiakov 

vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačního prežívania žiakov 

v rovesníckych skpinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii 

nákazy COVID-19. 

 

Priebeh a organizácia príchodu žiakov do školy 

 Ráno bude zabezpečený ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov bezdotykovým 

teplomerom pri vstupe do ZŠ a dezinfekcia rúk). 

 V prvé ráno nástupu dňa 1. 6. 2020 zákonný zástupca podpíše predpripravené 

Vyhlásenie o tom, že žiak/žiačka neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. 

 Žiaci jednotlivých tried vstupujú do budovy samostatnými označenými vchodmi, kde 

ich preberá pedagogický dozor. Ranná družina je k dispozícii od 6:45 – 8:00. 

 

Priebeh a organizácia vyučovania žiakov  

 Do vyučovania sme zaradili žiakov, ktorých zákonní zástupcovia vyplnili záväznú 

elektronickú prihlášku. 
 Vyučovanie začína o 8:00 a bude trvať pre jednotlivé ročníky nasledovne: 

1. až  4. ročník     do 11:40 hod. 

5. ročník               do 12:35 hod. 
 V škole bude prebiehať iná organizácia vyučovania formou blokovej výučby 

a  prednosť budú mať i vonkajšie aktivity. 
 V prípade oneskoreného príchodu či odchodu zo školy, oznámi túto skutočnosť 

zákonný zástupca deň vopred triednemu učiteľovi. 
 Žiaci budú rozdelení na skupiny podľa tried, v ktorých bude najviac 20 detí. 
 V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, 

kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede. 
 Vytvorená skupina sa počas týždňa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude 

dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami.  Zlučovať skupiny sa 

môžu pri zníženom počte žiakov až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho 

počtu žiakov. 
 Škola bude v priebehu dňa uzamknutá, otvorená len v čase príchodu a odchodu 

žiakov do ZŠ. 



 Žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných 

a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. 
 Škola zabezpečí dôkladné  vetranie, čistenie, upratovanie a dezinfekciu všetkých 

miestností, v ktorých sa nachádzajú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. 

Škola zabezpečí aj osobnú dezinfekciu pre učiteľov a žiakov. 
 Pri vstupe do budovy školy budú inštalované dávkovače s dezinfekčným 

prostriedkom, v každej triede bude tekuté mydlo, na utretie rúk sa budú používať 

papierové utierky. 
 Žiaci, ktorí zostanú doma, a žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať 

dištančne. 

 

Priebeh a organizácia stravovania žiakov  
 Strava sa bude vydávať v čase od 11:40 hod. - 13:00 hod. 
 Stravovanie v školskej jedálni budú môcť využívať len žiaci prítomní v škole. 
 Na obed sa bude chodiť v skupinách a podľa časového harmonogramu. 

 

Odchod žiakov  

 Tí žiaci, ktorí nepôjdu na obed a neostávajú v družine, bezodkladne opustia priestory 

areálu školy čo najskôr po vyučovaní. 

 Tí žiaci, ktorí neostávajú v družine, bezodkladne opustia priestory areálu školy čo 

najskôr po obede. 

 Žiak odchádza domov sám, alebo v doprovode člena rodiny, s ktorým žije v spoločnej 

domácnosti. O tejto skutočnosti informuje triednych učiteľov, resp. vychovávateľov. 

 Rodičia  týchto žiakov nevstupujú do budovy školy. 

 

Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD 
 Zákonný zástupca určí písomným súhlasom  presný čas odchodu dieťaťa z ŠKD. 
 Zákonný zástupca nevchádza do budovy. Dieťa si z ŠKD vyzdvihne v presne 

určenom čase pred vchodom, kde mu ho odovzdá poverený pedagogický zamestnanec 

školy v areáli školy, pričom vstup do budovy je hygienických dôvodov zakázaný. 
 Navštevovať ŠKD je umožnené len žiakom, ktorí boli prihlásení pred uzatvorením 

škôl. 
 Pozastavený poplatok za ŠKD sa obnovuje. 

    Po obede žiaci pokračujú vo svojich triedach a v exteriéri poobedňajšou činnosťou s  

   určenou  vychovávateľkou/vychovávateľom. 
 Prevádzka školského klubu detí bude do 15:45 hod. 
 Hračky a didaktické hry, ktoré sú v inventári ŠKD budú prístupné v obmedzenom 

množstve. Nosiť do školy vlastné hračky je zakázané. 
 Oddelenia ŠKD nebudú spájané, deti zostávajú v skupine so žiakmi, s ktorými boli 

v triede aj doobeda, vymení sa len pedagogický dozor. 

 

Zákonný zástupca 
 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy. 
 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, 

prezúvky a školské potreby podľa pokynov triedneho učiteľa. 
 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do 

konca školského roku 2019/2020. 



 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 https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf ) 

 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. 

 

Dôležité informácie k vyučovaniu a podmienkam návštevy školy nájdete na:  

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol#organizacia-a-podmienky-

prevadzky-zakladnych-skol-aktualizovane-22-5-2020 

 

 

Škola si vyhradzuje právo na prehodnotenie úpravy organizácie a podmienok výchovy 

a vzdelávania na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci  

od 01. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020. 

 

 

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu. Pre bližšie informácie nás 

neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0915 804 553 alebo na skola@czslc.sk 

 

 

 

 

        Mgr. Terézia Bahledová, PhD. 

         riaditeľka školy 
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