
Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce 

Usmernenie k nástupu do školy od 1.6.2020 

2.ročník 

Jednotlivé určené časy je nutné dodržiavať. Pri prvom nástupe je potrebné predložiť Vyhlásenie 

o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

Nástup žiakov podľa ročníkov: 

1.ročník – 7.30 – 7.45 

2.ročník – 7.45 – 8.00 

3.ročník – 8.00 – 8.15 

4.ročník – 8.15 – 8.30 

5.ročník – 8.30 – 8.45 

 

Prevádzka ŠKD do 16.30 hod. Ranný školský klub nie je. 

Žiaci 2. ročníka spolu s rodičmi ostávajú vonku pred budovou v čase im určenom, kde dodržiavajú 

bezpečnú vzdialenosť medzi sebou – 2m, p. Kačiaková urobí ráno zdravotný filter – meranie teploty, 

dezinfekciu rúk dieťaťa,  dieťa so zvýšenou teplotou odchádza domov so zákonným zástupcom, alebo členom 

spoločnej domácnosti. V deň prvého nástupu musia sprevádzajúci členovia predložiť písomné vyhlásenie 

o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto 

vyhlásenie musia predložiť aj v priebehu mesiaca, ak dieťa vynechá 3 po sebe nasledujúce dni vyučovania. 

Dieťa, ktoré nastúpi do školy musí mať ústa prekryté rúškom a musí mať pri sebe náhradné rúško, ktoré si 

odloží do skrinky v šatni. 

Vyučovanie: 

 2.ročník 

1. hodina – 8.00 – 8.45  prestávka 10 min. 

2. hodina – 8.55 – 9.40  prestávka 20 min. 

3. hodina – 10.00 – 10.45 prestávka 10 min. 

4. hodina – 10.55 – 11.40 – odchod, nástup do ŠKD 

Vyučovanie sa bude riadiť usmernením MŠVVaŠ SR z dňa 22.5.2020. 

Deti, ktoré nepôjdu do ŠKD si odvedie triedna učiteľka – p. Kačiaková do šatne a odovzdá ich vonku rodičom, 

alebo príbuzným, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. 

Deti, ktoré pôjdu do ŠKD ostávajú v triede s učiteľkou p. Staníkovou, obedovať pôjdu o 12.00 hodine. 

Rodičia, ktorí si chcú vyzdvihnúť dieťa hneď po obede môžu prísť najskôr o 12.30 hodine, kedy už budú deti 

odobedované. Nahlásia sa vonku p. Šebökovej, a tá zabezpečí aby sa dieťa prezulo a odovzdá ho rodičovi. 

Rodičia a cudzie osoby majú prísny zákaz vstupovať do priestorov budovy školy. V prípade potreby 

môžu použiť zvonček na budove pri vchodových dverách a čakať na príchod zamestnanca školy. 

Stravovanie  - žiaci 2. ročníka 12.05 – 12.30 , dezinfekcia 12.30 – 12.45 

Pri vchode do jedálne zabezpečí p. Staníková a p. Kačiaková dezinfekciu rúk detí a rozsadia ich ku stolom 

vpravo. Dieťa od stola neodchádza, pani učiteľky im zabezpečia taniere, príbory aj jedlo. Po obede sa žiaci aj 

p. Staníkovou presunú do, p. Kačiaková zabezpečí dezinfekciu stolov a stoličiek po žiakoch. 

Pri činnosti v areáli školy zabezpečí p. Staníková, aby žiaci neopustili vyznačenú časť priestoru a zabráni tak 

prípadnému kontaktu detí s inou skupinou. 



Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce 

 

 

Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje 

príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 

dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s 

osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) 

priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 V ................................. dňa ...................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 


