
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, 831 02 Bratislava 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 1.júna 2020 

 
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu je vypracovaná na podmienky školy  v zmysle 

usmernenia ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných 

škôl do konca školského roku 2019/2020 zo dňa 18.5.2020 a aktualizovaného dňa 22.5.2020  

a vykonaného prieskumu záujmu rodičov o vyučovanie v ZŠ s MŠ, Odborárska 2 v Bratislave 

zriaďovateľom školy Mestskej časti Bratjslava—Nové Mesto. 

 

Na základe  Rozhodnutia starostu  Mestskej časti Bratjslava—Nové Mesto ako zriaďovateľa 

škôl, v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033: 1-

A2110 zo dňa 22. mája 2020, vydaného v zmysle ustanovenia 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektwých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR Č. 

OLP/4204/2020z 22. mája 2020, s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje  školské vyučovanie 

v materskej škole, základnej škole, obnovuje prevádzku školského klubu detí a zariadenie 

školského stravovania. 

 

Návrat žiakov do  škôl :  1.jún 2020 

 

Vzdelávanie poskytované v škole : Pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka / 68 % žiakov / 

 

Dištančné vzdelávanie : Pokračuje pre žiakov 6. – 9. ročníka a ostatných žiakov,                                 

ktorí nenastúpia do školy. 

 

Prevádzka školy :  od 7,30 hod. do 16,30 hod. maximálne 9 hodín denne 

 

Povinnosti zamestnancov :  

 

 Všetci zamestnanci v priestoroch školy a areálu školy nosia rúška.  

 Pred vstupom do budovy si dajú odmerať povereným zamestnancom teplotu.  

 Ruky si dezinfikujú dezinfekčným prostriedkom.  

 Pred prvým príchodom na pracovisko a opakovaným príchodom po PN trvajúcej dlhšej 

ako tri dni,  odovzdajú na sekretariáte školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

 Zamestnanci sú so svojou skupinou počas celého určeného pracovného času, vrátane 

prestávok.  

 Vyučujúci sú aj počas prestávok v triede.  

 V zborovni sa zdržuje iba v nevyhnutnom prípade, môžu tam byť maximálne 3 osoby.   

 Nesmie dochádzať k zoskupovaniu učiteľov ani vychovávateľov počas celej pracovnej 

doby. 

 Vychovávatelia sú počas celej pracovnej doby s deťmi.  



 Na školskom dvore nesmie dochádzať k zoskupovaniu vychovávateľov a miešania 

skupín. 

                                  

 

 

Vytvorených je 10 skupín : 

 

Trieda 

Počet žiakov 

Učiteľ  Vychovávateľ Na vyučovanie Do ŠKD 

1.A 14 ÁNO Angelovičová Angelovičová 

1.B 18 ÁNO Revická Knausová 

2.A 15 ÁNO Mikličová Tóthová 

2.B 19 ÁNO Shelepets Shelepets 

3.A,4.A 11 NIE Popaďáková   

3.B 13 ÁNO Dulovcová Dulovcová 

4.A,3.A 12 ÁNO Šidová Šidová 

4.B 11 ÁNO Miznerová Šlajferčíková 

5.A 9 NIE Bartošová   

5.B 15 ÁNO Filová Šiko 
 

 

 Nie všetci žiaci sa budú vzdelávať  vo svojich pôvodných triednych kolektívoch, ale v 

skupinách, pretože nie všetci žiaci v skupine navštevujú ŠKD a popoludní by sa museli 

v oddeleniach ŠKD spájať deti z viacerých skupín, čo nie je podľa hygienikov prípustné.  

 V skupine sa bude nachádzať najviac 19 žiakov, čo je v súlade s usmernením.  

 Vytvorené sú dve skupiny žiakov, ktorí školský klub nenavštevujú.  

 Skupiny žiakov sa nesmú z hygienických dôvodov v priebehu týždňa spájať.    

 Systém je nastavený tak, aby sa zamedzilo migrácii skupín.  

 Ak bude mať rodič záujem prihlásiť svoje dieťa na vzdelávanie v škole na nasledujúci 

týždeň, zákonný zástupca žiaka to oznámi vedeniu školy najneskôr do piatka, 

predchádzajúceho týždňa.  

 V prípade potreby skupiny budeme dopĺňať podľa kapacitných a personálnych 

možností školy. 

 

Ranný filter :  

 

 budú vykonávať  3 zamestnanci školy – Šlajferčíková, V.Tóthová, Šiko , ktorí sú 

preškolení a poverení ako oprávnené osoby. 

 poverené osoby budú pri vchode žiakom merať teplotu, zvýšená teplota u detí je od  

37,2° C 

 

*  Prvý deň zákonný zástupca odovzdá pri vchode vyplnené a podpísané Vyhlásenie 

o zdravotnom stave dieťaťa, žiaci vstupujú do budovy bez rodičov. Rodič musí čakať, či jeho 



dieťa nemá zvýšenú teplotu. V prípade zvýšenej teploty dieťa, meranie po 5 minútach sa 

zopakuje a v prípade potvrdenej teploty musí rodič dieťa vziať domov. Ak dieťa vymešká 

vyučovanie po sebe nasledujúce 3 dni, rodič musí opäť priniesť Vyhlásenie o zdravotnom stave 

dieťaťa. 

 

 

Rozdelenie osôb k jednotlivým vchodom :  

 

Červený vchod - vpravo– Mgr. Marianna Šlajferčíková 

Žltý vchod – v strede – Mgr. Veronika Tóthová 

Biely vchod – vľavo - Mgr. Július Šiko 

 

 Bočnými vchodmi vchádzajú žiaci, ktorí budú na prízemí. Vchod vpravo (červená farba)  

3 triedy – 1.A, 2.B, 5.A, vchod vľavo (biela farba) 3 triedy -  3.A, 3.B, 2.A, stredným 

vchodom (žltá farba) vchádzajú žiaci, ktorí budú na poschodí - 1.B, 4.B – vľavo , 4.A, 

5.B – vpravo.  

 

Hygiena a ochrana zdravia : 

 

 Žiaci v triedach sú zadelení podľa počtu a veľkosti triedy. Maximálny počet žiakov je 

v najväčších triedach – 19 žiakov – 2. B a 18 žiakov – 1.B 

 Počet lavíc v triedach, zodpovedá počtu žiakov to znamená, že každý žiak sedí 

samostatne v lavici. 

 Triedy sú vybavené dezinfekčnými prostriedkami (antibakteriálne mydlo v dávkovači) 

a papierovými utierkami. 

 Žiaci pri vstupe do triedy, kde ich čaká učiteľ -  odložia si rúška a dôkladne si umyjú 

ruky. 

 Žiaci, keď opustia svoju učebňu, nasadia si rúška  - pri odchode na dvor, do školskej 

jedálne alebo na toaletu. 

 Učiteľ v triede môže rozhodnúť o stálom používaní rúšok. 

 

 

Vyučovanie : 

 

 Žiaci sa budú učiť od 8 – 12 hod. – nemusia sa dodržiavať prestávky – vyučovanie 

môže prebiehať v blokoch. 

 Jednu skupinu učí jeden učiteľ – nemôžu sa učitelia striedať ! 

 Organizácia vyučovania je plne v kompetencii vedúceho skupiny. Vyučuje podľa 

posledného rozvrhu alebo v blokoch. 

 Na vyučovacích hodinách nepreberá nové učivo. Zameriava sa iba na opakovanie a 

utvrdzovanie učiva. 

  Počas vyučovania v škole / ak sú v triede vytvorené podmienky / môže si online 

pripája aj žiakov, ktorí zostali doma. 



 Až do konca júna sa nebude realizovať písomné ani ústne skúšanie žiakov. 

 Do konca školského roka sa nebudú organizovať žiadne spoločné akcie, výlety ani 

exkurzie, iba stretnutia nanajvýš v rámci skupiny. 

 Učiteľa v triede vystrieda jedine vychovávateľ. Pred jeho vstupom, pokiaľ budú žiaci 

obedovať, upratovačky triedu opäť vydezinfikujú a riadne vyvetrajú. Odporúča sa 

časté vetranie tried aj v priebehu vyučovania. 

 

 

Stravovanie : 

 

Čas Trieda Dozor 

12:00 5.A 3.A,4.A Bartošová Popaďáková 

12:20 3.A,4.A 3.B Šidová Dulovcová 

12:40 1.B Revická 

13:00 2.B Shelepets 

13:20 1.A 2.A Angelovičová Tóthová 

13:40 5.B 4.B Šiko Šlajferčíková 
 

 

 Stravovanie bude v školskej jedálni podľa časového  harmonogramu -  skupiny žiakov 
sa nesmú miešať ani spájať ! Jedáleň je predelená pre dve skupiny. 

 Pri vstupe do školskej jedálne je zabezpečená dezinfekcia. 

 Počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, 
ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda. 

 Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.  

 Žiaci si jedlo a nápoje sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni.  

 Pokiaľ sa stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje v sprievode pedagogických 
zamestnancov – vychovávateľov ŠKD, tak s dokladaním jedál, nápojov a príborov 
vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k 
stravovacím návykom. 

 

Školský klub detí : 

 

 Činnosť školského klubu prebieha pre prihlásených detí v jednotlivých skupinách.  

 Pri poklese žiakov v triedach nesmú sa skupiny spájať!  

 Pobyt detí vonku bude organizovaný tak, aby sa skupiny nemiešali. 

 Pri odchode žiakov z ŠKD, rodičia čakajú na školskom dvore.  

 Vstup do budovy je zakázaný.  

 Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

Základná škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a 

vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. 

 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 



 Po dohode so zákonnými zástupcami je potrebné zabezpečiť, aby žiaci, s cieľom 

ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, 

prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 

 
 

Zákonný zástupca  

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk).  

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, 

že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie. 

 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 bezodkladne 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. 

 

 

V Bratislave 29.5.2020                                                   Mgr. Ľubica Daneková 

                                                                                                  riaditeľka      


