
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ v Bobote od 1.06.2020 do konca 
školského roku 2019/2020 

 

Zriaďovateľ Obec Bobot  v spolupráci s riaditeľstvom resp. osobou poverenou zabezpečením 
prevádzky   Základnej školy Bobot a školského klubu detí oznamuje rodičom, že od 1.6.2020 
bude obnovená prevádzka Základnej školy  za dodržania všetkých podmienok stanovených 
Ministerstvom školstva a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tieto podmienky, 
okrem iného, stanovujú aj maximálny počet detí – v jednej skupine môže byť maximálne 20 
žiakov. Na základe dotazníka, ktorý bol doručený všetkým rodičom detí, ktoré navštevujú ZŠ, 
rodičia mali možnosť vyjadriť sa či majú – nemajú záujem, aby ich dieťa od 1.6.2020 
navštevovalo základnú školu a školský klub detí.  Do ZŠ sa prihlásilo 5 detí.   

Otvorenie ZŠ bude významným krokom: 

- k znovuobnoveniu získaných návykov detí ,socializácie a podmienok spred obdobia 
mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, 

- k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov, 

- k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce. 

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom ZŠ resp. osobou poverenou zabezpečením prevádzky 
základnej školy a školského klubu detí pre všetkých zamestnancov a na prevádzku 
zabezpečí: 

- dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné 
ochranné pomôcky, bezdotykový teplomer a zásobníky na papierové utierky do umyvární 
vrátane papierových utierok, 

- dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených 
hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch ZŠ a v exteriéri ZŠ, 

- dezinfekciu priestorov základnej školy a školského klubu detí ráno pred otvorením 
prevádzky 

- zákaz pohybu osobám a rodičom detí, ktoré nenavštevujú ZŠ, 

- organizáciu pohybu osôb pred vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa 
minimalizoval kontakt medzi osobami, 

- dochádzku do ZŠ umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

 

 



 

Pokyny , upravujúce podmienky Základnej školy Bobot a školského klubu detí na zaistenie 
bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov  od 1.06.2020 do konca školského roka: 

 

 Prevádzka základnej školy a školského klubu detí je stanovená na maximálne 9 hodín 
denne. Prevádzka ZŠ v Bobote bude  od 7:30 do 15:00 hod. 

 

 Žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej 
domácnosti -  s jedným dieťaťom jeden rodič – osoba. V prípade, ak bude touto osobou 
súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.  Čas príchodu žiakov do základnej školy je o 7.30 
hod. Stravovanie bude zabezpečené obvyklým spôsobom s dodržaním prísnych hygienicko-
epidemiologických opatrení . 
 
 
Žiak pred vstupom do budovy prejde zdravotným filtrom( ranné meranie teploty žiakov 
a dezinfekcia rúk), v šatni sa prezuje, odloží si rezervné rúško a odchádza si umyť ruky 
bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými 
nariadeniami. 
 

Zákonný zástupca: 

·  zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri ceste do školy, 
sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, 

·  predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, alebo po každom prerušení 
dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo zákonným 
zástupcom dieťaťa bude doručené, 

· v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o 
tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy resp. poverenú osobu.  
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 
príslušným regionálnym hygienikom, za týchto podmienok bude dieťa zo základnej  školy 
vylúčené, 

. zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazove vreckovky. 

 



 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 
RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 

· Každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny 
a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy a to dezinfekčným prostriedkom 
umiesteným pri vstupe do budovy  V prípade podozrenia na akékoľvek ochorenie (nielen na 
COVID – 19) žiaka učiteľka nepreberie. 

· Žiak si umýva ruky niekoľkokrát denne bežným spôsobom pod dohľadom  zamestnanca 
základnej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 

· Priestory základnej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární budú dezinfikované 
dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane, osobitnú pozornosť venujeme dezinfikovaniu 
šatňových priestorov, rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a 
ich okolia /upratovačka bola informovaná a poučená o sprísnených podmienkach 
upratovania a dezinfekcie/. 

· Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami  pre 
bezpečné osušenie rúk. 

. Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 
zahadzovaní odpadu.   

- v miestnosti ,kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie 
-  ak sa u žiaka objavia akékoľvek zdravotné problémy, žiak bude umiestnené do 

izolačnej miestnosti základnej  školy pod dohľadom zamestnanca základnej školy, 
následne bude privolaný zákonný zástupca, ktorý pri ďalšom nástupe žiaka do 
základnej školy musí predložiť lekárske potvrdenie, že je žiak zdravý. 

- žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej 
skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno- vzdelávací 
proces 

- základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – 
rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia, 

- základná škola upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a 
kýchaní, 

- presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov 
budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak 
jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy 

- aktivity budú organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku v areáli 
školy 



- pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít, 
nepedagogickí zamestnanci musia nosiť rúško alebo ochranný štít 

- obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude volená tak, aby boli 
zaistené hygienicko- epidemiologické opatrenia 

- pedagogický zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko- 
epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia 
rozstupy medzi žiakmi pri výchovno- vzdelávacom procese 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Vyučovanie a výchovné aktivity  v základnej škole a dištančné vzdelávanie pre žiakov 1.-
3.ročníka pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej 
škole budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci. 

Dobrovoľná účasť na vyučovaní v základnej škole, neumožňuje základnej škole pokračovať vo 

vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Z tohto dôvodu škola dočasne zmenila 

organizáciu vyučovania.  Vyučovanie a výchovné aktivity budú prebiehať podľa upraveného 

rozvrhu v skupinách a dĺžka vyučovania bude prispôsobená obsahu a metódam vzdelávacích 

a záujmových činností, v ktorom bude zohľadnené vekové zloženie skupiny, úroveň 

vedomostí, znalostí a zručností.  Vzhľadom na charakter výchovno- vzdelávacieho procesu, 

ktorý bude škola uskutočňovať sa ústne a písomné skúšanie nebude realizovať do konca 

školského roku 2019/2020 

Pri organizácii vyučovania budú vytvárané podmienky pre napĺňanie psychohygienických 

potrieb detí (odpočinok, jedlo, nápoje, toaleta).  

 

Spôsob organizácie vzdelávania 

o Didaktické hry  

o Pohybové aktivity 

o Rozvíjanie čitateľských zručností 

o Zábavné počty 

o Riešenie problémových úloh/ Riešenie záhad 

o Rozvíjanie komunikačných zručností 

o Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede 

o Aktivity súvisiace s prierezovými témami 

 


