
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 od 15.6.2020. 

 

 

Od 15.06.2020 sa uvoľňujú podmienky k otvoreniu škôl.  

Niektoré zmeny pri otvorení ZŠ epidemiológovia umožňujú od 15.6.2020 nasledovné: 

- povoľuje sa viac detí v skupinách (rušia sa limity 15 a 20 detí) 

- povoľuje sa zmiešavanie detí v triedach – nemiešanie bude iba formou odporúčania 

- povoľuje sa prevádzka školy stanovená na maximálne 10 hodín 

- ruší sa povinné meranie teploty – bude len formou odporúčania a náhodným preverením 

- ruší sa aj organizovanie osôb pred školou po skupinách 

 

Režim Základnej školy, Dudova 2, Bratislava 

Škola bude mať od 15.06.2020 prevádzku od 7:00 – 16:30 hod. 

Vyučovanie: 

8:00 – 11:35 hod. 

Školský klub detí  - prevádzka: 

7:00 – 7:45 hod. – 11:35– 16:30 hod. 

 

Žiaci 1. – 5. ročníka budú vo svojich kmeňových triedach. Pokiaľ to organizačne bude možné, 

budú so svojimi  triednymi učiteľmi. 

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. 

Rozpis vstupu do budovy školy pre žiakov nenavštevujúcich ranný ŠKD: 

 

1. – 4 . ročník 

Hlavný vchod 

5. ročník 

Bočný vchod pri altánku  

Deti sa prezúvajú v šatniach. 



• 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 

• Meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom bude prebiehať priamo v triedach 

po začatí vyučovania. 

• 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 triedy, kde 

prebieha výchovno - vzdelávací proces.  

• 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. Deti, 

ktoré sa stravujú v školskej jedálni, ale nenavštevujú ŠKD môžu ísť po vyučovaní na 

obed podľa pokynov vyučujúceho. 

• Žiak môže sám odísť, no je nutné, aby priniesol lístok od zákonného zástupcu, v akom 

čase môže žiak sám po ukončení vyučovania odísť. 

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. 

 

Pokyny vypracovala Mgr. Hana Závodná, riaditeľka školy 

V Bratislave 11.06.2020 


