
Informácie k otvoreniu CZŠ sv. Demetra, Ražňany od 1.6.2020 

 

Podľa usmernenia „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských a 

základných školách do konca školského roka 2019/2020“ účinného od 1. júna 2020 vydaného 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu začína CZŠ sv. Demetra, Ražňany 

vyučovanie 1. júna 2020 (pondelok) za nasledovných podmienok: 

 

 väčšina našich žiakov prejavila záujem o nástup do školy (97 %)  

 vzdelávanie bude prebiehať podľa redukovaného obsahu podľa usmernenia 

Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu - Usmernenie k obsahu a organizácii 

vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

 vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu a končiť 5. vyučovacou hodinou 

 dištančne vzdelávaným žiakom budú naďalej denne zverejňované pokyny k výučbe – 

títo žiaci budú plniť zadané úlohy podľa pokynov vyučujúcich 

 žiaci v jednej skupine budú spolu tráviť vyučovanie, aj prípadnú poobedňajšiu činnosť 

v ŠKD spolu v jednej triede 

 krúžková činnosť nebude prebiehať 

 bude zabezpečený každodenný ranný zdravotný filter - ranné meranie teploty žiakov 

povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy (max. do 

37,2 ⁰C podľa ÚVZSR) a dezinfekcia rúk 

 v miestnosti, v ktorej sa zdržujú skupiny sa bude často a intenzívne vetrať 

 presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov 

bude škola organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty medzi jednotlivými 

osobami 

 toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

pre bezpečné osušenie rúk 

 toalety a dotykové plochy, ostatné povrchy alebo predmety, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí,budú minimálne dvakrát denne a podľa potreby dezinfikované 

 žiaci ako aj učitelia budú nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem 

svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-

vzdelávací proces 

 škola umiestni žiaka do samostatnej miestnosti, ak žiak v priebehu dňa vykazuje 

niektorý z možných príznakov COVID-19 a následne kontaktuje zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú 

 

 

Povinnosti zákonného zástupcu: 

 

 predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení 

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



žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie 

 zabezpečí pre svoje dieťa jednorazové papierové vreckovky v krabici a každý deň dve 

rúška 

 zabezpečí, aby jeho dieťa prichádzalo do školy a odchádzalo zo školy len s 

osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy 

 bezodkladne nahlási karanténu, 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 

 je prísne zakázane vchádzať do priestorov školy  

 

Prevádzkové pokyny školy 

 prevádzka školy bude v čase od 7:00 do 16:00 

 škola bude otvorená od 7:00 – žiadame rodičov, ak to nie je nevyhnutné, aby svoje 

deti privádzali do školy od 7:30 - 8:00 – spoločná ranná modlitba nebude 

 obedy budú prebiehať v etapách podľa pokynov vedúcej školskej jedálne 

- informácia pre rodičov o orientačnom čase vyzdvihnutia žiakov, ktorí nebudú 

navštevovať ŠKD: 1.A – 12:30, 2.A – 12:45, 3.A a 4.A – 13:15 

- žiaci budú rodičom odovzdaní pred školou, je možné vyzdvihnúť žiaka priamo zo 

školskej jedálne po telefonickej dohode s učiteľkou  

 ŠKD bude najneskôr do 16:00 

 


