
POKYNY PRE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA, 

KTORÝ OD 22.06.2020 NASTÚPI DO ZŠ 

Zákonný zástupca žiaka: 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej 

školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia 

rúk). 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej 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.  

 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 bezodkladné 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. 

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich žiakov do školy vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch školy, minimalizujeme na nevyhnutné minimum. 

 Sprevádzajúca osoba, resp. zákonný zástupca sa v priestoroch školy pohybuje vždy v rúšku, resp. 

v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami, a to výlučne len za účelom 

vybavenia záležitostí spojených so zabezpečením žiaka. 

 Prevádzková doba školy je stanovená od 6,50 hod. do 14,30 hod. Pred týmto časom ani po ňom 

nemôže byť v budove školy žiaden žiak. 

 Pred vchodom do budovy je žiak povinný dodržiavať 2-metrové rozostupy. 

 Dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy je zabezpečená dezinfekčným prostriedkom 

pri vstupe do budovy. 

 Vykonávanie zdravotného filtra, ako aj preventívne meranie teploty žiakov bezdotykovým 

teplomerom, bude vykonávané pri vstupe do základnej školy (meranie teploty sa vykonáva 

výberovo). 

 Žiak vchádza do budovy a odchádza z budovy hlavným vchodom, používa rúško. 

 Žiaci sa od 22.6.2020 vyučujú vo svojich kmeňových triedach. 

 Obed pre žiakov je zabezpečený v čase od 10,45 – 12,20 hod. za dodržiavania všetkých 

hygienických podmienok. 

 Žiak používa papierové jednorazové vreckovky. 

 Žiak používa rúško vždy po opustení kmeňovej triedy (chodby, WC, šatne, jedáleň), v triede 

nemusí používať rúško. 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom 

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), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

Koškovce 19.06.2020 RNDr. František Bočkay, riaditeľ školy 


