
  

   
 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov 1. - 5. ročníka CZŠ sv. Michala 

v Michalovciach po nástupe do školy od 1. júna 2020 

 
Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu 

 
1. Prevádzka CZŠ sv. Michala bude od 7:30 hod. do 16:00 hod. 
2. Žiaci budú vstupovať do budovy školy vchodom do ŠKD - prízemie I. pavilónu. Každé ráno pred 

vstupom do budovy školy bude musieť Vaše dieťa prejsť zdravotným filtrom - Vášmu dieťaťu sa 
zmeria teplota bezdotykovým teplomerom a takisto je povinné vykonať dezinfekciu rúk 
dezinfekčným prostriedkom. Ak sa meraním zistí, že Vaše dieťa má zvýšenú teplotu, budete na to 
neodkladne upozornení. Dieťa so zvýšenou teplotou sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom 
procese a je mu s hygienicko - epidemiologického hľadiska zamedzený prístup do budovy školy. Ak 
teda privediete Vaše dieťa do školy a bude mu nameraná zvýšená teplota zoberiete ho domov, ak 
Vaše dieťa príde do školy samo, bez Vášho doprovodu a bude mu nameraná zvýšená teplota triedny 
učiteľ Vás bude neodkladne kontaktovať, aby ste prišli po Vaše dieťa čo najskôr do školy a zobrali ho 
domov. 

3. Výchovno-vzdelávací proces bude od 1. júna 2020 prebiehať takto:  
1.-2. ročník bude mať denne 4 hod. Vyučovanie začne o 8:00 hod. 
Časový rozvrh hodín: 
1 hodina: od   8:00 hod. -    8:40 hod. 
2 hodina: od   8:55 hod. -    9:35 hod. 
3 hodina: od   9:50 hod. -  10:30 hod. 
4 hodina: od 10:50 hod. -  11:30 hod. 
3.-5. ročník bude mať denne 5 hod. 
Časový rozvrh hodín: 
1 hodina: od   8:00 hod. -    8:40 hod. 
2 hodina: od   8:55 hod. -    9:35 hod. 
3 hodina: od   9:50 hod. -  10:30 hod. 
4 hodina: od 10:50 hod. -  11:30 hod. 
5 hodina: od 11:45 hod. -  12:25 hod.  
Malé prestávky medzi vyučovacími hodinami budú 15 minútové, veľká prestávka bude 20   
minútová. Tým sa vytvoria podmienky pre napĺňanie psychohygienických potrieb detí (odpočinok, 
jedlo, nápoje, toaleta). 

4. Naďalej bude zabezpečené dištančné vzdelávanie pre tých žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí nenastúpia od 
1.06.2020 do školy. 

5. Žiaci sa budú učiť počas celého vyučovania v stabilných triedach/skupinách.  
6. Z hľadiska toho, že na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR sa neodporúča žiadne 

zlučovanie žiakov z rôznych tried a minimalizovanie ich stretávania sa na chodbách, bude takéto 
určenie tried na vyučovanie žiakov: 

         1. ročník - vo svojej triede, prízemie I. pavilón 
      2. ročník - VII. ročník, prízemie II. pavilón 
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      3. ročník - vo svojej triede, I. pavilón poschodie 
      4. ročník - IX. ročník, prízemie III. pavilón 
      5. ročník - vo svojej triede, II. pavilón poschodie  
7. Nakoľko Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča žiadne zlučovanie žiakov z rôznych tried 

prevádzka školského klubu detí bude fungovať v štyroch oddeleniach.  
8. Z dôvodu dodržania hygienicko-epidemiologických nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR 

ranná prevádzka školského klubu detí nebude. Takisto nebude zabezpečená prevádzka ŠKD pre 

žiakov 5. ročníka.  

9. Školský klub detí bude v prevádzke od 11:30 hod. pre deti 1. a 2. ročníka, od 12:30 hod. pre deti 

3. - 4. ročníka. Prevádzka školského klubu detí bude do 16:00 hod. 

10. Prevádzku dvoch oddelení školského klubu detí budú zabezpečovať vychovávateľky, tretieho 

oddelenia učitelia druhého stupňa, štvrtého oddelenia učitelia prvého stupňa a to takto: 

1. oddelenie: 1. ročník - p. Hospodárová, 

2. oddelenie: 2. ročník - p. Gazdová, 

3. oddelenie: 3. ročník - striedanie učiteľov druhého stupňa podľa rozpisu, 

4. oddelenie: 4. ročník - striedanie učiteľov prvého stupňa (p. Brandisová, p. Saloň). 

11.   Rozdelenie oddelení školského klubu detí do tried a pavilónov: 

1.oddelenie:  1. ročník - vo svojej triede (I. pavilón prízemie),  

2. oddelenie: 2. ročník - VII. ročník (II. pavilón prízemie), 

3. oddelenie: 3. ročník - vo svojej triede (I. pavilón poschodie), 

4. oddelenie: 4. ročník - IX. ročník (III. pavilón prízemie). 

Zákonní zástupcovia detí alebo iné poverené osoby zodpovedné za výber dieťaťa, nesmú 

vstupovať do budovy školy pri výbere svojho dieťaťa z ŠKD. Zazvonením na zvonček pri vchodoch 

do budovy školy, kde bude prevádzka jednotlivých oddelení ŠKD, si budú môcť svoje dieťa prevziať 

od vychovávateľky, alebo učiteľa prideleného k príslušnému oddeleniu.  

Deti budú odchádzať zo školského klubu detí takto:  

1.oddelenie:  1. ročník - hlavný vchod do ŠKD (I. pavilón) 

2. oddelenie: 2. ročník - hlavný vchod do budovy školy (II. pavilón) 

3. oddelenie: 3. ročník - zadný vchod do ŠKD (I. pavilón) 

4. oddelenie: 4. ročník - vchod do III. pavilónu (III. pavilón) 

12.   Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať za sprísnených hygienických opatrení. 

13.   Pred konzumáciou obeda si dieťa dôkladne dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom. 

14.  Počas prítomnosti v školskej jedálni si dieťa prekrýva horné dýchacie cesty rúškom, ktoré nemá 

počas konzumácie obeda. 

15.  Stravovanie v školskej jedálni bude v skupinách tak, ako sú žiaci rozdelení do tried, aby sa skupiny 

nepremiešavali. 

16.   Stravu vydáva personál ŠJ spolu s čistým hygienicky baleným príborom. 

17.  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. 

     
 Povinnosti žiakov:  
 

 vyučovania sa môžu zúčastňovať len tí žiaci, ktorí musia byť zdraví a nemajú zvýšenú telesnú 
teplotu, 

 do budovy školy vchádzajú s rúškom na tvári, po zmeraní teploty a po dezinfekcii rúk, 



 žiaci sú povinní nosiť rúško vo vnútorných priestoroch školy, v triede a v exteriéri školy, nie sú 
povinní nosiť rúško, 

 žiaci musia mať so sebou v škole ešte jedno náhradné rúško, 

 žiaci si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky, resp. dezinfikovať ich dezinfekčným 
prostriedkom, 

 na utieranie rúk používajú žiaci jednorazové vreckovky, ktoré zabezpečí škola. 
 
Povinnosti zákonných zástupcov detí:  
 

 v prvý deň nástupu dieťaťa do školy 1. júna 2020 majú priniesť vypísané vyhlásenie o tom, že 
u ich dieťaťa sa neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 
opatrenie. Dieťa má toto vyhlásenie odovzdať triednemu učiteľovi. Zo strany zákonného 
zástupcu dieťaťa je žiadúce, aby v prvý deň 1. júna osobne doviedol svoje dieťa do školy, a to 
hlavne z dôvodu zabudnutia vypísania a donesenia vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa do 
školy. Škola zabezpečí pre takéto prípady tlačivá, ktoré je zákonný zástupca povinný vypísať 
a odovzdať, 

 zabezpečiť svojmu dieťaťu dve ochranné rúška, jedno náhradné 
 

        Z dôvodu dodržiavania sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení na základe 

odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, usmernení hlavného hygienika SR a usmernení 

MŠVVaŠ SR sa zakazuje zákonným zástupcom dieťaťa vstup do budovy školy. 

  

 Na záver Vás všetkých a Vaše deti chcem uistiť, aby ste sa návratu do školy neľakali, pôjdeme na 

to v pohode, pozvoľna, veselo a zaujímavo. Sústredíme sa na to, aby sa Vaše deti tešili z návratu 

do školy, aby sa v škole dobre cítili, ,,nebadane“ sa učili a najmä utvrdili a zopakovali si to, čo sa 

naučili doma pri dištančnom vzdelávaní. Určite zaradíme do vyučovacieho procesu rozhovory, 

tvorivé aktivity a pohybové aktivity na čerstvom vzduchu. 

 

 

 

        V Michalovciach 26.05.2020   

 

 

 

               Mgr. Štefan Korinok 

                                                                                                                                                            riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


