
Informácie k nástupu žiakov I. stupňa do 
školy 

 

Dátum nástupu do školy: 12. 4. 2021  

Pred nástupom žiaka do školy: 

 Rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, pôjde na test na 

COVID 19. Test nemá byť starší ako 7 dní. Čím je test s bližším 

nástupom do školy, tým je to bezpečnejšie pre všetkých. 

 Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie 

dieťa v deň nástupu do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva 

nebude dieťa pustené do školy. 

 Tlačivá sú k dispozícii na našej webovej stránke. 

 Skontrolujte, či je Vaše dieťa zdravé a nemá príznaky infekcie dýchacích 

ciest, ktoré môžu zodpovedať známym príznakom COVID 19 – zvýšená 

teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu 

alebo iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest. 

 Skontrolujte pripravenú školskú tašku a učebné pomôcky v nej. 

Nezabudnite na prezuvky a čip na stavu (ak sa dieťa stravuje v školskej 

jedálni). 

 Poučte svoje dieťa o správaní sa v čase pandémie a o pravidlách v škole. 

Vysvetlite mu, prečo je potrebné pravidlá dodržiavať. 

Nástup do školy: 

 Vstup do budovy bude podľa harmonogramu. (viď rozpis v tabuľke)  

 Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy. 

 Žiak nosí počas celého dňa v škole rúško alebo respirátor. Má so 

sebou vždy aj náhradné rúško, prípadne respirátor pre prípad potreby. 

 Prvý deň nástupu bude žiakov čakať pani učiteľka, ktorá vyzbiera od žiakov 

vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

 Žiaci budú prechádzať ranným filtrom a dezinfekciou rúk. 



Nástup žiakov do školy je podľa časového 
harmonogramu: 

 

 

 Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu štyri vyučovacie 

hodiny s triednou vyučujúcou. Žiaci nebudú delení na skupiny so žiakmi 

inej triedy. 

 Počas prestávok žiaci sa nebudú stretávať na chodbách. 

 Telesná výchova nebude v telocvični, ale v prípade vhodného počasia 

vonku na školskom dvore, prípadne v okolí školy. 

 Školský klub detí bude fungovať len v popoludňajších hodinách do   

 16:00 hod. 

 

Ostatné informácie: 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 bude žiak izolovaný a 

bude prizvaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol. 

 Ak bude chýbať žiak 3 a viac dní musí priniesť čestné vyhlásenie 

o bezinfekčnosti a to znamená, že rodič má mať nový negatívny test na 
COVID 19. 

 Dištančné vzdelávanie pre žiakov, ktorí zostanú doma, bude zabezpečené 

prostredníctvom EduPage, bez online vyučovania. Rodič sa môže s 

pani učiteľkou dohodnúť aj na odovzdávaní materiálov na vrátnici 

školy. 

 

 

 Čas  Miesto vstupu Triedy 

 7:40  HLAVNÝ VCHOD 4.A, 4.B, 4.C, 4.D 

 7:40  VCHOD 1.STUPŇA 3.A, 3.B, 3.C, 3.D 

 7:40  VCHOD ŠKD 1.A, 1.B, 1.C 

 7:40  VCHOD OD ŠKOLSKÉHO DVORA  2.A, 2.B, 2.C     



 

 


