
Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu 

Základnej školy Dudova 2, Bratislava a školského klubu detí pri ZŠ 

a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

 

Prevádzka a vnútorný režim školy na obdobie od 01.06.2020 do konca školského roku 2019/2020 

Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu. V niektorých skupinách 

budú spolu žiaci z rôznych tried i z rôznych ročníkov. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností 

bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí a zručností. 

Tieto skupiny sa počas jedného týždňa nebudú meniť. Pokiaľ sa počet žiakov v rámci týždňa zmení, v 

nasledujúcom týždni zmeníme zloženie skupín podľa aktuálneho stavu 

V mesiaci jún nepôjde o štandardný výchovno-vzdelávací proces, tento bude zameraný na 

znovuobnovenie získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, na obnovenie prirodzeného 

socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia 

prevádzky školy. 

 

Prevádzka v ZŠ bude od 7:30 do 16:00 hod  

1. stupeň:  7.30 – 8.00 ranný zdravotný filter 

 08:00 – 11:30 vyučovanie 

 11:30 – 16:00 ŠKD 

 11:30 – 14:15 obed v ŠJ podľa rozpisu s pedagógom, nie individuálne. Žiak, 

ktorý odchádza po vyučovaní domov sám a je prihlásený na obed je povinný sa 

naobedovať so skupinou. Následne môže odísť domov. 

2. stupeň:  8:00 – 8.30 ranný zdravotný filter 

 08:30 – 12:30 vyučovanie 

 12:30 –12:50 obed v ŠJ podľa rozpisu s vyučujúcim, nie individuálne 

 

Žiaci budú obedovať v rovnakých skupinách v akých strávili spolu dopoludňajšie vyučovanie, v týchto 

skupinách budú spolu tráviť i čas strávený v ŠKD.  

Časový harmonogram obedovania skupín bude určený na základe prevádzkových pokynov v školskej 

jedálni. 

 

Deti, ktoré budú navštevovať ŠKD, si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť najskôr od 14.00 hod, 

najneskôr do 16:00 hod. 

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD). 

Pre žiakov 5. ročníka nebudeme ŠKD v tomto mesiaci z organizačných dôvodov poskytovať. 

V čase od obeda do 16:00 je každá skupina žiakov s pridelenou vychovávateľkou. V prípade priaznivého 

počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom 

priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu skupín. Za týchto okolností nie je potrebné, aby mali žiaci a 

pedagógovia v úzkom kruhu svojej skupiny na danom vymedzenom priestranstve rúško. 

Ranná ani záverčná služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná. Zákonní zástupca je povinný 

rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase. 

Žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti, pričom 

sprevádzajúca osoba nevstupuje do budovy školy pri príchode. Keď si rodič príde vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, 

vtedy môže prísť k vstupu do školy a elektronickým vrátnikom požiadať o vyzdvihnutie dieťaťa. V tomto 

priestore môže byť prítomná len jedna osoba, po vyvolaní svojho dieťaťa čaká pred vchodom a zároveň 

žiadame o dodržiavanie bezpečnostných odstupov. Žiak môže prísť do školy samozrejme i sám, v prvý deň 



odporúčame prísť v doprovode zákonného zástupcu z dôvodu kontroly a odovzdania Vyhlásenia 

o zdravotnom stave dieťaťa.  a sám aj odísť, no je nutné, aby priniesol lístok od zákonného zástupcu, v akom 

čase môže žiak sám po ukončení vyučovania odísť. 

Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a vo 

vestibule školy si každý vydezinfikuje ruky. 

• Dôležité: Prvý deň pri nástupe do školy zákonný zástupca alebo dieťa odovzdá vyplnené 

VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA (viď príloha 1) učiteľovi, ktorý vykonáva ranný 

zdravotný filter. 

• VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA sa odovzdá po každom prerušení dochádzky 

dieťaťa do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni. 

Bez vyššie uvedeného vyplneného vyhlásenia, dieťa nesmie vstúpiť do budovy. 

• Od 7:30 do 8:30 sa uskutoční ranný zdravotný filter (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk). 

V prípade, ak bude dieťaťu nameraná teplota vyššia ako 37,2 ° C, nemôže sa zúčastniť vyučovania.  

• Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo si ho môžete 

vyzdvihnúť na vrátnici priamo v škole, denne od 8:00 – 12:00 hod.. Vyplnené tlačivo potom prinesiete pri 

nástupe do školy.  

• Všetci žiaci si povinne nosia do školy čip, použijú ho podľa inštrukcie vyučujúceho 

 

Rozpis vstupu do budovy školy: 

 

1. – 4 . ročník 

Hlavný vchod 

7:30 – 8:00 - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B,  

Bočný vchod 1. stupeň 

7:30 – 8: 00 - 2.A, 3.A, 3.B. 4.B  

Bočný vchod pri altánku  

7:30 – 8:00 - 2.C, 3.C 4.A, 4. C 

 

5. ročník 

Bočný vchod pri altánku  

8:15 – 8:45 - 5.A, 5. B. 5.C 

Deti sa prezúvajú v triedach 

• Potreby, ktoré si deti prinesú  – vrecko s prezuvkami, jedno rúško na tvári, jedno náhradné rúško 

v taške, papierové jednorazové vreckovky, školské pomôcky (v prvý deň písacie potreby, farbičky, slovník, 

zošity k predmetom SJ a M), nápoj, desiata. Na ďalšie dni si prinesú veci podľa pokynov vyučujúceho 

• Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí 

do koša. 

• Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha 

výchovno-vzdelávací proces. 

• Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít 

všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 



• Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných 

povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a 

podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v 

ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú 

• Deti, ktoré sa nebudú stravovať v ŠJ, musia po skončení vyučovania odísť domov (POZN: Podľa 

pokynov hygienikov nie je možné, aby si dieťa nosilo špeciálny obed vo svojich nádobách.). 

 

Ak má dieťa symptómy akéhokoľvek ochorenia, nesmie ho zákonný zástupca poslať ráno do školy. 

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. 

 

 

Prípadné zmeny podmienok prevádzky a vnútorného režimu budeme priebežne aktualizovať podľa 

aktuálnej situácie a organizačných potrieb školy. 

 

Pokyn vypracovala Mgr. Hana Závodná, riaditeľka školy 

V Bratislave 28.05.2020 


