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Informácie o organizácii vyučovania od 2. septembra 2021 do 10. septembra 2021 
 

1. Nástup dozorov (všetci dozorkonajúci) od 7:20 hod. 

2. Nástup žiakov do školy: vchod do školy od zastávky školských autobusov – dňa 2. 9. 2021 všetci žiaci 

okrem nových žiakov, noví žiaci cez hlavný vchod školy (vchod pri vedení školy), ďalšie dni všetci žiaci už 

cez vchod od zastávky školských autobusov 

- 7:20 – 7:30 hod. len žiaci z autobusov, 

- 7:30 -  8:30 hod. ostatní žiaci (2. 9. 2021),  

         7:30 – 8:00 hod. (od 3. 9. 2021, neplatí pre deti z MŠ, pre nich platí do 8:15 hod.) 

3. Ranný filter bude merať teplotu prichádzajúcich žiakov a zamestnancov a zabezpečí dezinfekciu rúk žiakov 

a zamestnancov. Žiak pri prvom nástupe predloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivá budú 

k dispozícii aj na rannom filtri. Týmto krokom prispejete k zvýšeniu epidemiologickej bezpečnosti na 

začiatku školského roku. Zároveň tak napomôžete plynulému prechodu do oranžovej fázy semafora, ak by 

nastala taká situácia. 

 Ranný filter zapíše do zoznamu žiakov príchod žiaka do školy a poznačí odovzdanie vyhlásenia. 

4. Žiaci základnej školy a strednej školy budú mať rúško na tvári počas celého pobytu v priestoroch školy, 

pričom  bude zakrývať nos a ústa.  

5. Školské autobusy budú premávať v štandardnom režime. 

6. Vyučovanie 2. 9. 2021 bude trvať: 

- materská škola - do 16:00 hod., rodičia si budú pre deti chodiť do MŠ; 

- prvý stupeň ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD (do 16:00 hod.); 

- druhý stupeň ZŠ - do 11:40 hod., potom idú žiaci domov; 

- stredná škola - do 11:40 hod., potom idú žiaci domov. 

Z organizačných dôvodov dňa 2. 9. 2021 majú obed iba deti navštevujúce MŠ a žiaci navštevujúce 1. stupeň 

ZŠ. Ostatní žiaci v tento deň obed nemajú.   

Žiaci budú počas dňa s triednymi učiteľmi. Zberné triedy (asistenčná služba) nebudú v tento deň 

v prevádzke. 

7. Vyučovanie 3. 9. 2021 bude trvať 

- materská škola - do 16:00 hod., rodičia si budú pre deti chodiť do MŠ, 

- prvý stupeň ZŠ - do 11:40 hod., potom ide do ŠKD (do 16:00), 

- druhý stupeň ZŠ - do 12:35 hod., potom idú žiaci domov; 

- stredná škola - do 13:20, potom idú žiaci domov. 

Žiaci budú počas dňa s triednymi učiteľmi. Zberné triedy (asistenčná služba) bude v prevádzke. 

8. Vyučovanie od 6. 9. 2021 do 10. 9. 2021 bude končiť: 

- materská škola - do 16:00 hod., rodičia si budú pre deti chodiť do MŠ, 
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- vyučovací proces na ZŠ, gymnáziu a OA bude realizovaný podľa rozvrhu. 

Telocvičňa, odborné učebne, klubovňa a posilňovňa sa nebudú používať do odvolania. Vyučovací proces 

bude prebiehať podľa rozvrhu hodín len v kmeňových triedach. 

9. Školský klub detí „Mokrohájčik“ 

a) Ranný školský klub detí nebude v prevádzke. 

b) Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín dopoludňajšieho vyučovania 

v čase do 16:00 hod. 

c) Deti navštevujúce ŠKD sa budú zdržiavať v kluboch, herni, klubovni, v prípade priaznivého počas 

v exteriéri. 

d) Zákonní zástupcovia si dieťa vyzdvihnú pri vchode školy po telefonickom kontakte a dohode 

s vychovávateľom. 

10.  Stravovanie 

a) Pri obedoch žiaci budú dostávať príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané hygienicky zabalené 

pracovníkom jedálne. 

b) Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín.  

c) Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk. 

d) Žiaci budú dodržiavať pokyny zamestnancov ZKR Gaudeamus vykonávajúcich dezinfekciu jedálne. 

11.  Zberné triedy pre žiakov čakajúcich na školské autobusy (od 3. septembra 2021) 

TRIEDA ČAS 
POČET 

SKUPÍN 

ZBERNÁ 

TRIEDA 
DOZOR POZNÁMKA 1 POZNÁMKA 2 

5. – 6. ročník ZŠ 13:20 – 14:30 2 ZT 1 

ZT 2 

asistenti 

učiteľa 

V čase od 

14:30 do 

15:00  žiaci 

odchádzajúci 

autobusom 

o 15:00  sú 

spojení do 

jednej skupiny 

(ZT 3). 

Dozor končí 

odvedením 

žiakov 

k autobusom.  7. – 9. ročník 

ZŠ, stredná 

škola 

13:20 – 14:30 1 ZT 3 

 

učitelia 

podľa 

rozpisu 

Žiak čakajúci na školské autobusy je povinný zdržiavať sa priestore zbernej triedy. 

12.  Odchod zo školy 

a) Žiaci navštevujúci prvý stupeň ZŠ, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD, nebudú mať sprístupnený obed 

a odchádzajú zo školy v čase 11:40 hod., resp. 12:35 hod. v sprievode zákonných zástupcov (čakajú ich 

pred hlavným vchodom školy). 

b) Žiaci navštevujúci druhý stupeň ZŠ budú zo školy odchádzať hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní 

sa hlavným vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom 

školy o 13:20 hod. Žiak môže odchádzať zo školy samostatne v prípade, ak zákonný zástupca odovzdal 

písomný súhlas s odchodom zo školy samostatne triednemu učiteľovi. 
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c) Žiaci strednej školy budú odchádzať zo školy hneď po vyučovaní, resp. po odstravovaní hlavným 

vchodom školy. Zákonnému zástupcovi žiaka budú odovzdané deti pred hlavným vchodom o 13:20 hod. 

V prípade, že žiak bude odchádzať samostatne, zákonný zástupca odovzdá písomný súhlas s odchodom 

zo školy samostatne triednemu učiteľovi. 

d) Žiadame rodičov, aby dodržiavali stanovené časy odchodov  zo školy z kapacitných dôvodov. 

13.  Žiak je povinný 

a) Každý deň (až do odvolania) priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek. 

b) Nosiť rúško, resp. respirátor všade v spoločných vnútorných priestoroch školy. 

c) Nosiť rúško v triede I. stupňa ZŠ, resp. respirátor v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas celého pobytu v škole. 

d) Po príchode do školy sa prezuť a odložiť si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do triedy. Okrem 

školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné 

do školy nenosí. 

e) Počas desiatovania a pitia žiaci sedia na svojom mieste v triede a nedebatujú. 

f) 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. 

g) Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

14.  Zákonný zástupca (ďalej rodič) alebo plnoletý žiak  

a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy 

a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie rozstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych 

opatrení ÚVZ SR). 

b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, 

a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov. 

d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac 

po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti. V prípade, že rodič nepredloží toto vyhlásenie, sa žiak považuje za príznakového a je 

potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza 

s rodičom domov. Ak neprišiel v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti 

a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má tri 

možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy, poslať sken Písomného vyhlásenia 

o bezinfekčnosti e-mailom (skola@mokrohajska3.sk), alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti 

a dorast, ktorý ho bude usmerňovať. 

e) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii 

viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, 
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ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne 

skúšky, 

f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-

19), rodič bezodkladne informuje triedneho učiteľa (priezviskoučiteľa@mokrohajska3.sk) a riaditeľa 

školy (skola@mokrohajska3.sk), aby mohli byť prijaté sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

Povinnosťou rodiča je bezodkladné nahlásenie karantény v škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným 

lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za takýchto podmienok nemôže žiak 

navštevovať školu. 

g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne informuje triedneho 

učiteľa (priezviskoučiteľa@mokrohajska3.sk) a riaditeľa školy (skola@mokrohajska3.sk), aby mohli byť 

identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

15.  Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný RÚVZ rozhodol o prerušení 

vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na 

OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo 

sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (Home Office).  

 

mailto:skola@mokrohajska3.sk
mailto:skola@mokrohajska3.sk
mailto:skola@mokrohajska3.sk
mailto:skola@mokrohajska3.sk

