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Organizácia vyučovania od 19.04.2021  
 
Všeobecné informácie  
Žiaci I. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v nezmenenom režime. 
V zmysle rozhodnutia ministra školstva Branislava  Gröhlinga č.  2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 
2021 sa vrátia k prezenčnému vyučovaniu žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ. 
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a 
čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby . Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba 
okrem zamestnanca školy alebo žiaka školy. 
Pri nástupe do školy a následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho COVID pasu odovzdá 
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka  ,,Čestné vyhlásenie“ dozor konajúcemu učiteľovi. 
Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov, aby  pred vstupom do budovy dodržiavali odstupy. 
 
Podmienky vstupu do budovy školy 
II. stupeň:  
Podmienkou vstupu do budovy školy a nástupu žiakov k prezenčnému vyučovaniu je v zmysle platných 
predpisov otestovanie žiaka a jedného z rodičov, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Pri nástupe 
do školy a následne pravidelne podľa platného COVID automatu žiaci odovzdávajú pri vstupe do budovy 
,,Čestné prehlásenie“ (viď príloha), kde uvedú dátum testovania.  
 
Aby teda žiaci mohli vôbec prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej 
formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. 
februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v 
spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného 
zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu 
osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. 
 
Prekrytie horných dýchacích ciest: 
V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou 
sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, od 15. 
marca 2021 platí nasledovné: Žiaci v základných školách – II. stupeň sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ 
SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú 
pomôcku, ktorou je respirátor (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické 
podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 
149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.“ 
 
Nástup žiakov do školy: 

Ročník/ trieda Vstup Čas vstupu Meranie teploty 
1. a 2. ročník vchod A hlavný vchod  od 7.30 do 7.45 hod podľa rozpisu 
3. a 4. ročník vchod A hlavný vchod  od 7.45 do 8.00 hod. podľa rozpisu 
VIII. ročník vchod B vedlajší vchod 1 od 7.45 do 8.00 hod. podľa rozpisu 
IX. roční vchod B vedlajší vchod 2 od 7.45 do 8.00 hod. podľa rozpisu 

 
Žiaci  použijú čipovacie zariadenie v chodbe školy. 
 
Prehľad a úprava vyučovania pre žiakov 1. až 4. Ročníka: 
Podľa rozvrhu hodín  
 
Prehľad a úprava vyučovania pre žiakov 8. ročníka 

Poradie vyuč. hodiny Čas Trvanie prestávky (v minútach) 
1.  8.00 hod. – 8.45 hod. 10 
2.  8.55 hod. - 9.40 hod. 15 
3. 9.55 hod. - 10.40 hod. 15 
4. 10.55 hod. - 11.15 hod.  

Obed 11.20 hod. - 11.40 hod. 25 
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Prehľad a úprava vyučovania pre žiakov 9. ročníka 
Poradie vyuč. hodiny Čas Trvanie prestávky (v minútach) 

1.  8.00 hod. – 8.45 hod. 10 
2.  8.55 hod. - 9.40 hod. 15 
3. 9.55 hod. - 10.40 hod. 15 
4. 10.55 hod. - 11.15 hod. 25 
5.            11.40 hod. – 12.25 hod.  

Obed              11.15 hod.- 11.40 hod.  
 
Žiaci 8. a 9. ročníka začínajú vyučovanie ranným kruhom. O aktuálnom rozvrhu hodín budú žiakov 
informovať triedni učitelia 
 
Školská dochádzka 
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude 
zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: 
a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 
b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt s triednou učiteľkou ohľadne vzdelávania. Ak 

tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej 
školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,  

c) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí 
kontakt so školou podľa bodu b), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka. 

 
Stravovanie v školskej jedálni 
Obed poľa rozvrhu hodín ročníky 1.-4., dozor vychovávateľky 

Ročník Čas Pedagogický dozor 
8. ročník 11.20 hod. – 11.40 hod. Podľa rozpisu 
 11.15 hod. – 11.40 hod. Podľa rozpisu 

 
 
Na stravovanie budú automaticky prihlásení všetci žiaci 8. a 9. ročníka. V prípade, že sa 
stravovania nezúčastnia, je nutné sa odhlásiť štandardným spôsobom najneskôr do pondelku 
19.4.2021 do 7.15 hod. 
 
 
 
 
V Nitre dňa 13.4.2021       Mgr. Helena Babušíková 
                  riaditeľka školy 


