
Organizácia a podmienky vyučovania na KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach  

v mesiaci jún  šk. roku 2019/2020. 

 

 

 

Vážení rodiča. 

 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR sa umožnilo otvorenie 1. až 5. ročníka ZŠ a ŠKD od 1. júna 2020. 

Podľa uvedeného bude po schválení zriaďovateľa školy obnovená prevádzka pri dodržiavaní 

organizačných podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 

2019/2020. 

 

 

Výchovnovzdelávací proces: 

 

- ranná ŠKD bude v prevádzke od 700 hod. 

- žiaci, ktorí nevyužijú možnosť návštevy rannej ŠKD prichádzajú do školy v nasledovných 

intervaloch: 

  710 hod. – 720 hod. – žiaci 1. ročníka  

  720 hod. – 730 hod. – žiaci 2. ročníka 

  730 hod. – 740 hod. – žiaci 3. ročníka 

  740 hod. – 750 hod. – žiaci 4. ročníka 

  750 hod. – 800 hod. – žiaci 5. ročníka 

 

- vstup zákonným zástupcom žiakov a iným osobám je do budovy školy prísne zakázaný 

- pred prvým príchodom na vyučovanie žiak odovzdá vyplnené a podpísané vyhlásenie 

o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete v prílohách) 

- toto tlačivo musí žiak odovzdať aj v prípade, že preruší dochádzku na vyučovanie viac ako 

na 3 dni 

- každý žiak musí mať so sebou vlastný hygienický balíček označený menom, ktorý bude 

obsahovať: 

  mydlo  

  papierové vreckovky (príp. utierky) 

  toaletný papier 

 

- každý žiak musí mať svoje vlastné rúško v prípade potreby pri presune mimo budovy 

a areálu školy 

- v prípade namerania zvýšenej telesnej teploty, nevoľnosti a iných zdravotných ťažkostí 

budeme kontaktovať zákonného zástupcu. V takom prípade je zákonný zástupca povinný 

bezodkladne prísť si prevziať svoje dieťa 

- v prípade, že u dieťaťa, alebo v jeho okolí je podozrenie alebo potvrdenie ochorenia na 

COVID 19 bezodkladne o tejto informácii informujte príslušného triedneho vyučujúceho 

a riaditeľku školy 

- nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata 

chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov 

školy  

 



- žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorí obdržia prostredníctvom EduPage 

do 28. 5. 2020 

- žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, sa po skončení vyučovania nezdržiavajú v priestoroch 

školy ani v areáli školy a odchádzajú domov 

- v tomto období nebude prebiehať krúžková činnosť 

- v triede môže byť maximálne 20 žiakov 

 

Stravovanie 

 

- bude zabezpečené v školskej jedálni od 1. 6. 2020 

- variť sa bude iba jedno hlavné jedlo (nebude možnosť výberu z dvoch jedál) 

- v prípade, ak žiak nepríde na vyučovanie ,zákonný zástupca je povinný odhlásiť ho zo stravy 

- diétne stravovanie sa v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania neposkytuje 

 

Školský klub detí 

 

- činnosť bude k dispozícii od 700 hod. – do 1600 hod. 

- ranná aj popoludňajšia prevádzka bude v kmeňovej triede každého žiaka  alebo na 

vyhradenom priestore v areáli školy 

- nástup do ŠKD bude umožnený len tým žiakom, ktorí majú uhradené poplatky za ŠKD za 

minulé obdobie spolu s platbou za mesiac jún 

- z organizačných dôvodov bude vytvorených viac oddelení ŠKD. Z tohto dôvodu nemusia 

byť deti so svojou pôvodnou vychovávateľkou. 

 

 

Prosíme zákonných zástupcov a žiakov o prísne dodržiavanie všetkých opatrení. 

 

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie v tejto mimoriadnej situácii. 

 

vedenie KSŠ sv. Vincenta de Paul 

 

V Leviciach 20.05.2020 

 

 

Poznámka: uvedený dokument je možné meniť podľa príslušných pokynov ÚVZ, MŠVVaŠ. 


