
OZNÁMENIE 
 

Riaditeľka Základnej školy, Haniska 290, 044 57 Haniska oznamuje, že na základe zvýšenia 

šírenia COVID 19, 

upravuje  organizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu   od 07.10.2020 nasledovne: 
 

 Všetky vyučovacie predmety sa budú vyučovať v súlade s vypracovaným 

rozvrhom hodín. 

 Výučba predmetov, ktoré si vyžaduje delenie na skupiny, bude prebiehať 

v skupinách. 

 Výučba predmetov telesná a hudobná výchova bude realizovaná len teoretickou 

formou.  

 Telesná výchova v popoludňajších hodinách sa do odvolania nebude realizovať. 

Odporúčania: 

 Vstup do budovy školy bude prebiehať nasledovne:  

 

1. Hlavný vchod  – 5.- 9. ročník  

priebežne od  6,30 hod.  do 7,20 hod.do ŠKD 

 

2. vchod od bývalej MŠ – 1.-4. ročník  

 

Hygienické opatrenia pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v ZŠ 

 

 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, žiak vstupuje s nasadeným rúškom, 

dezinfikuje si ruky 

 od stredy 7.10.2020 ( bezkontaktný dávkovač na ruky aj pri vstupe do 

školskej  jedálne)     a odchádza do šatne. 

 Pri vstupe do školy sa uskutoční náhodné ranné meranie teploty žiakov každej 

skupiny pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Pri zistení, 

že žiak má vyššiu teplotu ako je stanovená, bude vyzvaný zákonný zástupca, aby 

žiaka prišiel zobrať do domáceho prostredia. 

 Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranných rúšok. 

 Žiaci I. stupňa vo svojej triede (kolektíve) ochranné rúško nepoužívajú ( je 

dobrovoľné nosenie rúšok), mimo  svojej triedy ochranné rúško používajú. 

 Žiaci II. stupňa ochranné rúško používajú  počas celého vyučovacieho 

procesu v škole. 

 Rodič v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a 

riaditeľku školy. 

  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak 

bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 

dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok  dieťa 

zostáva v domácej karanténe. 



 Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci nosia rúško všade 

vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy. 

 Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať naďalej podľa rozpisu. 

 Zákonný zástupca predkladá pri každom prerušení dochádzky žiaka do 

školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni písomné vyhlásenie o 

bezinfekčnosti, pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní 

predkladá potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Ak žiak v priebehu vyučovania  bude vykazovať niektorý z možných príznakov 

ochorenia, bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola následne kontaktuje 

zákonného zástupcu, ktorý je povinný v čo najkratšej dobe dieťa zo školy 

vyzdvihnúť. 

 Záujmové útvary budú prebiehať len, kde nedochádza k miešaniu skupín. 

Záujmové útvary športového charakteru a záujmové útvary, kde dochádza 

k miešaniu skupín, nebudú prebiehať, kým nebudú zverejnené usmernenia 

k záujmovej činnosti žiakov. 

 Vstup do budovy je zakázaný, vo výnimočných prípadoch vstup povoľuje 

riaditeľka školy, v tomto prípade je potrebné podpísať tlačivo Vyhlásenie 

návštevníka školy o bezinfekčnosti. 

 Prevádzka ŠKD bude zabezpečená od 6,30 hod. do  16,30 hod.  

 

 

       Mgr. Helena Borufková 

     riaditeľka školy 


