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Príloha č.1 

 

 

Dodatok k prevádzkovému poriadku 

Organizácia prevádzky výchovno – vzdelávacieho zariadenia 

do konca šk. roku 2019/2020 

 

 
Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál z dôvodu otvorenia ZŠ v mesiaci jún. 

Rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to 

hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

 

Režim dňa 

 

Na škole sa v mesiaci jún výchovno-vzdelávací proces realizuje prostredníctvom blokového 

vyučovania. Vyučovania sa zúčastňujú triedy I. až V. ročníka pod vedením triednych 

učiteľov. Nástup žiakov do školy v mesiaci jún je dobrovoľný.  Žiaci, ktorí sa nezúčastňujú 

vyučovania v škole, vyučujú sa dištančne. Rozvrh a časové členenie dňa bude uskutočňované 

v súlade s hlavnými vzdelávacími oblasťami. Väčšia časť aktivít sa organizuje vonku či už v 

areáli školy alebo mimo neho. 

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto: 

 Príchod do školy: 

 žiaci I. – II. ročníka od 7.30 do 8.00 hod., 

 žiaci III. – IV. ročníka v čase od 8.00 do 8.30 hod., 

 žiaci V. ročníka v čase 8.30 do 9.00 hod. 

 

Ranný filter: 

Pedagógovia Ing. Macek a Mgr. Malá v dvoch vstupných chodbách ZŠ vykonajú každému 

žiakovi dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vstupnej chodbe, 

odmerajú teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečia 2m rozstupy medzi žiakmi a 

preberú písomné vyhlásenie. Zabezpečia, aby sa zákonní zástupcovia a iné osoby 

nepohybovali v priestoroch školy. Dozor na chodbe vykonávajú pedagógovia 3. a 4. ročníka. 

 

 Vyučovací čas: 

 ročník: 8.00 – 11.00 hod., 

 ročník: 8.00 – 11.30 hod., 

 ročník: 8.30 – 12.00 hod., 

 ročník: 8.30 – 12.30 hod., 

 ročník: 9.00 – 13.00 hod. 
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Prehľad počtu žiakov v jednotlivých triedach a oddeleniach ŠKD: 

 

Trieda TU Počet žiakov v 

škole 

vychovávateľka Počet 

žiakov v škd 

1.A Mgr. Vozáriková 16 ž Mgr. Játyová(v 1.A) 12 ž 

1.B Mgr. Bologová  17 ž +1 od 8.6. Mgr. Játyová 10 ž +1 

 

2.A Mgr. Ohrádková 16 ž p. Ballová (v 2.A) 9 ž 

2.B Mgr. Rumanová(v 

3.B) 

13 ž p. Ballová 12 ž 

 

3.A Mgr. Chvalníková 19 ž Mgr. Hruštincová (v 4.B) 12 ž 

3.B Mgr.Gališová(v 2.B) 17 ž Mgr. Gašparíková (3.A) 11 ž 

4.A Mgr. Gabrielová 16 ž - - 

4.B Mgr. Ďurajková 19 ž+1 Mgr. Gašparíková 3 ž 

5.A Mgr. Paraličová 15 ž Mgr. Hruštincová 3 ž 

5.B Mgr. Ďurajková 11 ž - - 

Spolu k 1.6.2020 72 ž   

 

Rozvrh a časové členenie dňa bude uskutočňované vo svojich triedach s dôrazom na 

hlavné vzdelávacie oblasti: 

 Jazyk a komunikácia, 

 Matematika a práca s informáciami, 

 Človek a spoločnosť, 

 Človek a príroda 

 

BLOKOVÉ VYUČOVANIE (1. týždeň) 

Deň Téma (všetky ročníky) 

PO Deň detí 

UT Z rozprávky do rozprávky 

ST V zdravom tele zdravý duch 

ŠT Obchodníci 

PIA Voda okolo nás 

 

Väčšia časť aktivít sa organizuje vonku či už v areáli školy alebo mimo neho s dôrazom na 

hygienicko-epidemiologické opatrenia: 

 1.A od 9.15 do 10.45 hod. Dopravné ihrisko, 

 1.B od 9.30 do 10.30 hod. Školská záhrada, 

 2.A od 9.45 do 11.15 hod. Rajčula, 

 2.B od 10.00 do 11.00 hod. Rajčula, 

 3.A od 9.15 do 11.30 hod. Kaplnka, 

 3.B od 9.30 do 11.45 hod. Kaplnka, 

 4.A od 9.45 do 10.45 hod. Pri zámku, 

 4.B od 10.00 do 11.00 hod. Park pri škole. 
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Organizácia presunu na toalety: 

 1.A: 7.50  9.30  10.50         ŠKD 1.A, 1.B: 12.50  13.50  14.50 

 1.B: 8.00  9.40  11.00 

 2.A: 8.10  9.50  11.10         ŠKD 2.A, 2.B:  13.05  14.05  15.05 

 2.B: 8.20  10.00  11.20 

 3.A: 8.30  10.10  11.50        ŠKD 3.A, 5.A: 13.20  14.20  15.20 

 3.B: 8.40  10.20  12.00        ŠKD 3.B, 4.B:  13.35  14.35  15.30 

 4.A: 8.50  10.30  12.10 

 4.B: 9.00  10.40  12.20 

 5.A: 9.10  11.30  12.30 

 5.B: 9.20  11.40  12.40 

 

Odchod žiakov domov z ŠKD: 

 Mgr. Šefarová koordinuje odchod žiakov domov z ŠKD len pri hlavnom vchode v 

čase od 14.00 – 15.30, 

 riadi sa aktualizovaným zoznamom 4 odd. ŠKD, 

 pedagóg je informovaný o mieste pobytu žiakov v areáli školy v čase od 14.00 do 

15.30 hod., 

 zabezpečí, aby sa rodičia ani iné osoby nepohybovali v priestoroch školy. 

 

Organizácia stravovania 

Stravovanie pre školu zabezpečuje školská jedáleň. Zodpovedná za organizáciu stravovania 

a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení je vedúca školskej jedálne. 

 1.A + 1.B: 10.45 - 11.15 hod., dez. do 11.25 hod., 15 ž 1.A, 14 ž 1.B, spolu 29 ž 

 2.A + 2.B: 11.25 - 11.50 hod., dez. do 12.00 hod., 11 ž 2.A, 12 ž 2.B, spolu 23 ž 

 3.A + 3.B: 12.00 - 12.25 hod., dez. do 12.35 hod., 16 ž 3.A, 15 3.B, spolu 31 ž 

 4.A + 4.B: 12.35 - 12.55 hod., dez. do 13.05 hod., 9 ž 4.A, 14 ž 4.B, spolu 23 ž 

 5.A + 5.B: 13.05 - 13.25 hod., dez. do 13.35 hod., 11 ž 5.A, 5 ž 5.B, spolu 16 ž 

 

Pokyny pre pedagógov 1. stupňa: 

 príchod do práce denne o 7.15 hod., 

 vyučujúce 1. a 2. roč. po rannom filtri od 7.30 hod. do 8.00 hod. vykonávajú dozor vo 

svojich triedach, 

 vyučujúce 3. a 4. roč. po rannom filtri od 7.30 hod. do 8.00 hod. vykonávajú dozor na 

chodbách (aj od šk. dvora), sprevádzajú žiakov 1. a 2. ročníka, od 8.00 do 8.30 hod. 

sprevádzajú a vykonávajú dozor pri žiakoch 3. a 4. ročníka, 

 vyučujúce 1. stupňa metódy, obsah a formu vzdelávacích a záujmových činností 

prispôsobia zloženiu konkrétnej skupiny, pričom budú zaistené hygienicko-

epidemiologické opatrenia, 

 TK 1. stupeň: TU zapíše tému blokového vyučovania do 1. – 4. hodiny ETK 

príslušného dňa, 
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 vyučujúce 1. stupňa zodpovedne eviduje dochádzku všetkých žiakov v škole, 

dochádzku žiakov po každom týždni odovzdajú zrš, 

 vyučujúce 1. st. opúšťajú pracovisko po odstravovaní žiakov a odovzdaní aktuálnej 

dochádzky žiakov ŠKD v daný deň vychovávateľke + do zborovne, vrátane telef. 

kontaktu ZZ. 

 

Pokyny pre p. vychovávateľky: 

 Mgr. Játyová v ŠKD od 10.45 do 15.30 hod. v 1.A pri žiakoch 1.A+1.B, 

 p. Ballová od 11.25 do 15.30 hod. v 2.A pri žiakoch 2.A +2.B, 

 Mgr. Hruštincová od 12.00 do 15.30 hod. v 4.B pri žiakoch 3.A+5.A (3 žiaci 5.A od 

13.00), 

 Mgr. Gašparíková od 12.00 do 15.30 hod. v 3.A pri žiakoch 3.B +4.B (3 žiaci 4.B od 

12.30), 

 vychovávateľka metódy, obsah a formu vzdelávacích a záujmových činností 

prispôsobí zloženiu konkrétnej skupiny, pričom budú zaistené hygienicko-

epidemiologické opatrenia, 

 TK ŠKD: vychovávateľky vypisujú TK v súlade s plánmi pre daný ročník, denne 

evidujú júnovú dochádzku žiakov a spolupracujú s uč. 1. stupňa. 

 

Organizácia pobytu vonku ŠKD: 

 Mgr. Játyová od 12.00 hod. Multifunkčné ihrisko, 

 p. Ballová od 12.30 hod. Školská záhrada, 

 Mgr. Hruštincová od 13.30 hod. Sokol/Dopravné ihrisko, 

 Mgr. Gašparíková od 13.15 hod. Park pri škole. 

 

Postup pri prejavoch príznakov akútneho ochorenia 

 

Základnú školu môže navštevovať žiak, ktorý je zdravotne spôsobilý, neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia (napr. COVID -19), nemá nariadenú karanténu a odovzdal triednemu 

učiteľovi vyhlásenie, že neprejavuje príznaky ochorenia. Ak žiak prejaví príznaky ochorenia 

počas dňa, zabezpečí učiteľ jeho izoláciu od ostatných žiakov so zabezpečením dohľadu a bez 

meškania informuje riaditeľa a rodiča, prípadne zákonného zástupcu. 

 

Opatrenia proti COVID-19: 

 

 žiak aj pedagóg má výnimku z prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri a exteriéri 

školy v rámci VV procesu, 

 v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina žiakov, je zabezpečené časté a intenzívne 

vetranie, 

 väčšia časť aktivít sa organizuje vonku v areáli školy alebo mimo neho, 

 pedagógovia upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a 

kýchaní, 
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 presuny žiakov na chodbách, návšteva toaliet sa organizuje s dôrazom na 

minimalizáciu kontaktov medzi skupinami žiakov, vrátane zamestnancov školy, 

 smetené koše sú zabezpečené tak, aby nebol fyzický kontakt rúk s košom, 

 toalety sú vybavené mydlom, teplou vodou, dezinfekčným prípravkom a 

jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk, 

 je zabezpečená dezinfekcia rúk pre všetkých žiakov a zamestnancov školy pri vstupe 

do budovy, a to dezinfekčným bezdotykovým prostriedkom, 

 všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci nosia rúško v priestoroch a v areáli 

školy, 

 predmety, pri ktorých dochádza ku kontaktu, sa 2 x denne dezinfikujú, 

 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne, 

 najmenej raz denne sa čistia všetky miestnosti, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a 

nepedagogickí zamestnanci nachádzajú, 

 všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa riadia hygienicko- 

epidemiologickými opatreniami a odovzdajú Zdravotný dotazník pre zamestnancov 

pred návratom do zamestnania (Ochorenie COVID-19). 

 

ROZPIS UPRATOVACÍCH PRÁC V MESIACI  JÚN 2020 

 

 Pracovná doba: od 10.30 hod. do 17.00 hod. 

 Obedňajšia prestávka 12.30 – 13.00 hod.  

 P. upratovačky Hazuchová Anna, Zipsová Eva vyplnia a odovzdajú Zdravotný 

dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (Ochorenie COVID-19). 

 

Čas Priestory, predmety 

 

10.30 – 10.45 1. dezinfekcia a čistenie toaliet na prízemí 

10.45 – 11.15 1. dezinfekcia kontaktných predmetov v triedach I. roč. 

(stoly, stoličky, kľučky, umývadlá ...) 

11.25 – 11.55 1. dezinfekcia kontaktných predmetov v triedach II. roč. 

(stoly, stoličky, kľučky, umývadlá...) 

12.00– 12.30 1. dezinfekcia kontaktných predmetov v 3.A a v 4.B triede 

(stoly, stoličky, kľučky, umývadlá...), žiaci 3. A v jedálni, žiaci 4.B 

vonku alebo v triede 

12.30 – 13.00 OBED 

 

13.00 do 15.00  dezinfekcia a čistenie kontaktných predmetov a tried 3.B, 

4.A, PU a MU 

 dezinfekcia a čistenie riaditeľne, kancelárie tajomníčky 

školy, zborovne, zástupcovne 

 dezinfekcia a čistenie školskej jedálne 

15.00 do 17.00  2. dezinfekcia a čistenie predmetov a tried I. roč., II. roč., 

3.A a 4.B triedy 
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 2. dezinfekcia toaliet na prízemí a toaliet na 1. poschodí 

 dezinfekcia a čistenie zábradlí, soklov, dvier, kľučiek, 

košov a podláh. 

P. upratovačky zodpovedajú za čistotu a dezinfekciu pridelených priestorov školy. Počas 

upratovacích prác p. upratovačky dbajú na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

a dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, minimálny kontakt, 

intenzívne vetranie ...). 

 

  

V Bytči 30.5.2020 
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Príloha č.2 

 
Hodnotenie žiakov ZŠ na Ulici E. Lániho v Bytči 

 v čase mimoriadnej situácie  spôsobenej prerušením vyučovania v školách 

v školskom roku 2019/2020 

 

 

Legislatívne východiská: 

 Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011 

 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

(aktualizované 20.04.2020) 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: 

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

 sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

 

Zásady priebežného hodnotenia: 

1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou 

klasifikácie.  

2. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom 

počas učenia sa. Má motivačný charakter, pomenúva žiakom chyby, ktoré robia a 

navrhuje postup pri ich odstraňovaní.  

3. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a 

individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť, u žiakov so zdravotným znevýhodnením rešpektuje IVVP žiaka. 

 

Získavanie podkladov na koncoročné hodnotenie: 

 Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v 

čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi 

so žiakmi.  

 

 Portfólio žiaka tvoria: 

 projekty, 

 plagáty, 

 jednoduché referáty, 

 nácvičné testy, 
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 riešenia čiastkových i komplexných úloh, 

 samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, 

 dobrovoľné  audio a videonahrávky žiaka. 

 

 Ako podklad pre koncoročné hodnotenie a klasifikáciu budú slúžiť aj známky, ktoré 

žiak získal pred zatvorením škôl. 

 Pri záverečnom hodnotení bude učiteľ zohľadňovať aj aktívne zapájanie žiaka do 

dištančného vzdelávania, komunikáciu s vyučujúcim a záujem žiaka o riešenie úloh 

zadávaných na doplnenie, tzv. dobrovoľných úloh.  

 V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné 

písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho 

programu. 

 Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej 

tri týždne od nástupu žiakov do školy. 

 Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení vyučujúci zohľadnia aj sebahodnotenie 

žiaka. 

 

Koncoročné hodnotenie a klasifikácia: 

 

1. STUPEŇ (1.-4.ročník) 
 

 slovom absolvoval / neabsolvoval: 

 predmety z komplementárnych vzdelávacích oblastí - (Človek a hodnoty)  

náboženská výchova, etická výchova, (Človek a svet práce) pracovné 

vyučovanie, (Umenie a kultúra) hudobná výchova, výtvarná výchova, (Zdravie 

a pohyb) telesná a športová výchova,  

 predmety disponibilných hodín - Anglický jazyk hravo, Kamarátka rozprávka 

 predmety špeciálnopedagogickej podpory - Individuálna logopedická 

intervencia, Rozvíjanie špecifických funkcií, Terapeuticko-korekčné cvičenia 

 

Podmienky pre hodnotenie absolvoval/neabsolvoval: 

 absolvoval – aktívne vypracováva pridelené dobrovoľné zadania v rámci 

svojich technických  i osobnostných možností, komunikuje s učiteľom, 

zaujíma sa o predmet 

 neabsolvoval –nekomunikuje, nezaujíma sa o predmet, napriek technickým a 

osobnostným možnostiam ignoruje všetky dobrovoľné  úlohy 

 

 slovným hodnotením v kombinácii so slovným komentárom: 

 predmety z hlavných vzdelávacích oblastí - (Jazyk a komunikácia)  slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk, (Matematika a práca s informáciami) 

matematika, informatika, (Človek a príroda) prvouka, prírodoveda, (Človek a 

spoločnosť) vlastiveda.  
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2. STUPEŇ (5.-9. ročník) 
 

 slovom absolvoval / neabsolvoval: 

 predmety z komplementárnych vzdelávacích oblastí - (Človek a hodnoty)  

náboženská výchova, etická výchova, (Človek a svet práce) technika, (Umenie 

a kultúra) hudobná výchova, výtvarná výchova, (Zdravie a pohyb) telesná a 

športová výchova,  

 predmety disponibilných hodín - Základy finančnej gramotnosti, Tvorba 

projektov, Čitateľská gramotnosť, Testovanie 9 SJL, Testovanie 9 MAT 

 predmety špeciálnopedagogickej podpory - Individuálna logopedická 

intervencia, Rozvíjanie špecifických funkcií, Terapeuticko-korekčné cvičenia 

 

Podmienky pre hodnotenie absolvoval/neabsolvoval: 

 absolvoval – aktívne vypracováva pridelené dobrovoľné zadania v rámci 

svojich technických  i osobnostných možností, komunikuje s učiteľom, 

zaujíma sa o predmet 

 neabsolvoval –nekomunikuje, nezaujíma sa o predmet, napriek technickým a 

osobnostným možnostiam ignoruje všetky dobrovoľné  úlohy 

 

 známkou  

 predmety z hlavných vzdelávacích oblastí - (Jazyk a komunikácia)  slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, (Matematika a 

práca s informáciami) matematika, informatika, (Človek a príroda) fyzika, 

chémia, biológia, (Človek a spoločnosť) dejepis, geografia, občianska náuka.  

 

Podmienky pre hodnotenie známkou: 

(podľa Metodického pokynu na hodnotenie žiakov 22/2011)  

 

Postup do vyššieho ročníka 

 
1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený 

stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže 

opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3. 

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred 

postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo 

subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli 

neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné 

najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O 

preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali 

známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu 

absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 
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 V prípade ukončenia karantény skôr ako v mesiaci jún 2020, je možné prehodnotiť 

spôsob hodnotenia v súlade s Metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ 

č. 22/2011.  

 V škole naďalej platí organizácia vyučovania podľa upraveného plánu zadávania úloh 

odporúčaného MŠ SR Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl 

počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

(aktualizovaného 28. 4. 2020) 

 .  

V Bytči 28.4.2020              PhDr. M. Torousová, RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č.3 
 

Rozsah hodín výučby  v hlavných vzdelávacích oblastiach počas dištančného vzdelávania 
 

 
  SJL MAT ANJ NEJ 

RUJ 

FYZ BIO CHEM GEO DEJ OBN spolu Čistý čas: 

5.AB pôvodne 5 5 4 - - 2 - 2 1 - 19 14,25h 

 odporúčané 4 4 3   1  1 1  14 10,5h 

              

6.AB pôvodne 5 5 4 - 2 1 - 1 1 1 20 15h 

 odporúčané 5 5 4 - 2 1 - 1 1 1 20 15h 

              

7.AB pôvodne 5 5 3 2 1 2 2 1 1 1 23 17,25h 

 odporúčané 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1 20 15 h 

              

8.AB pôvodne 5 5 3 2 2 1 2 1 1 1 23 17,25h 

 odporúčané 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1 20 15 h 

              

9.AB pôvodne 5 5 3 2 1 1 1 1 3 1 23 17,25h 

 odporúčané 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1 20 15 h 

 
V Bytči 28.4.2020                                                                             PhDr. M. Torousová, RŠ 

 
 
 
 
 
 



Príloha č.4 

 
Informácie  zverejnené na webstránke školy v období 12.3. - 30.6.2020 

týkajúce sa dištančného vzdelávania 

 

 

 Prerušenie vyučovania  
Napísal: Mária Torousová  

Kategória: Oznamy pre rodičov  

Uverejnené: 12. marec 2020  

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od piatka 13. 3. 2020 na 14 dní 

prerušuje vyučovanie. Predpokladaný nástup na vyučovanie je 30. 3. 2020. 

V prevádzke nebude ani ŠKD, ani školská jedáleň, žiaci budú zo stravy automaticky 

odhlásení. 

Testovanie 9 zatiaľ zostáva v pôvodnom termíne - 1. 4. 2020. Viac informácií na: 

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-

prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/ 

 

 

 Prijímacie skúšky na stredné školy 2019/2020  
Napísal: Zuzana Kancnýřová  

Kategória: Výchovné poradenstvo  

Uverejnené: 18. marec 2020  

"Talentové" odbory: Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.3.2020 sa presúvajú 

termíny "talentových" skúšok (prijímacích skúšok na SŠ na overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania) na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. 

"Netalentové" odbory: Termíny prijímacích skúšok na SŠ pre žiakov 9. ročníka, ako aj na 8-

ročné gymnáziá (t.j. pre žiakov 5. ročníka) zatiaľ zostávajú nezmenené - to znamená 1. termín 

(1. kola) prijímacích skúšok je stanovený na 11.5. 2020 a 2. termín (1. kola) prijímacích 

skúšok na 14.5. 2020. Preto zatiaľ naďalej ostáva v platnosti aj zákonom stavený termín 

odovzdania podpísaných a potvrdených prihlášok rodičmi základnej škole (t.j. školskej 

poradkyni) najneskôr do 10.4.2020. V prípade akýchkoľvek zmien v termínoch odovzdania 

prihlášok a konania prijímacích skúšok na stredné školy vrátane 8-ročných gymnázií budeme 

rodičov našich žiakov včas informovať. 

 

 

 Zápis do 1. ročníka  
Napísal: Ivana Valientíková  

Kategória: Zápis do 1. ročníka  

Uverejnené: 20. marec 2020  
Vážení rodičia, 

nové informácie ohľadom zápisu detí do 1. ročníka našej školy pre šk. rok 2020/21 Vám 

priebežne oznámime prostredníctvom školskej webovej stránky. V súčasnosti Vám 

odporúčame vyplniť formulár elektronickej prihlášky. Všetky aktuálne informácie 

a dokumenty k zápisu získate na https://www.zselaniho.sk/index.php/zapis-do-1-rocnika. 

Taktiež prípadnú zmenu termínu oznámime aj prostredníctvom materských škôl. V prípade 

nejasností a požiadaviek nás kontaktujte na tel. č. 0911 586 580 alebo 

na ivalientikova@gmail.com . 

 

https://zselaniho.sk/index.php/24-oznamy
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/
https://zselaniho.sk/index.php/vychovne-poradenstvo
https://zselaniho.sk/index.php/zapis-do-1-rocnika
https://zselaniho2617.edupage.org/register/?eqa=bnI9Mg==
https://zselaniho.sk/index.php/zapis-do-1-rocnika
mailto:ivalientikova@gmail.com
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 Učíme sa doma  
Napísal: Mária Torousová  

Kategória: Oznamy pre rodičov  

Uverejnené: 23. marec 2020  

Milí žiaci a rodičia! 

Napriek tomu, že sme sa doslova zo dňa na deň ocitli doma, naši učitelia robia všetko pre to, 

aby sa výchovno-vzdelávací proces nezastavil. Prostredníctvom elektronickej komunikácie 

pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou, využívaním portálov, ktoré už v minulosti bežne 

využívali na spestrenie vzdelávania. 

Je dôležité, aby žiaci aj v týchto podmienkach dodržiavali zaužívaný režim a aktívne sa 

zúčastňovali vzdelávacích aktivít. Aj preto, aby sme mohli plynule pokračovať ďalej, keď sa 

opäť stretneme v škole. TEŠÍME SA NA VÁS! 

P. S.: Niečo pre zvedavé hlavičky: https://divadloarena.sk/sk/detska-univerzita 

 

 

 Žiaci so ŠVVP počas dištančnej formy vzdelávania  
Napísal: Angelika Zubáňová  

Kategória: Školský špeciálny pedagóg  

Uverejnené: 30. marec 2020  

Dištančná forma vzdelávania, ktorá v týchto dňoch  prebieha na celom Slovensku, je nová 

nielen pre žiakov a rodičov, ale i samotných učiteľov. Stále hľadáme najvhodnejšie a 

 najefektívnejšie  spôsoby vzájomnej interakcie. Na tejto náročnej ceste, keď sa vyučujúci  

prihovára svojim žiakom iba sprostredkovane cez  e-médiá, nesmieme zabúdať na žiakov, 

ktorí potrebujú našu pomoc vo väčšej miere. Odporúčania, ktoré rodičom i pedagógom 

napomôžu pracovať so žiakmi so ŠVVP, pripravila naša špeciálna pedagogička Mgr. Martina 

Kurejová Melocíková. 

Odporúčania špeciálneho pedagóga 

Naša škola ďalej ponúka rodičom žiakov so školskou integráciou, ktorí  majú záujem, 

spoluprácu v programe ImO. Ide o  online hru  pre deti MŠ a pre deti s poruchami učenia 

a správania ZŠ. Hra je zostavená tak, aby pomohla  deťom  rýchlejšie a ľahšie sa učiť. 

Precvičujú si v nej: tvorenie, čítanie a počúvanie s porozumením, sústredenie, pamäť a iné. 

Úlohou rodiča je  kliknúť na http://hra.imo.sr/sign/, zaregistrovať sa, vložiť prístupový kód 

a venovať sa dieťaťu 10 – 15 minút denne (podľa vlastného uváženia). Pracovať môžete  na 

ľubovoľnom počítači či tablete, nakoľko prístup je prenosný. 

 Prístupový kód a pokyny k registrácii získate u Mgr. A. Zubáňovej na mailovej adrese 

angelika.zubanova@zselaniho.sk alebo na tel.čísle 0911 552 322. 

 
 Zápis do 1. ročníka - aktualizácia  

Napísal: Mária Torousová  

Kategória: Zápis do 1. ročníka  

Uverejnené: 31. marec 2020  
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude na základe nariadenia 

zriaďovateľa prebiehať nasledovne: 

1. rodičia vyplnia a odošlú online prihlášku, dostupnú na tomto odkaze: 

https://zselaniho2617.edupage.org/register/?eqa=bnI9Mg== 

• online prihlášku je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje 

rodičov – mobil, email, 

• vedenie školy takéto prihlášky zaeviduje a poskytne spätnú väzbu rodičom o predbežnom 

prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

https://zselaniho.sk/index.php/24-oznamy
https://divadloarena.sk/sk/detska-univerzita
https://zselaniho.sk/index.php/skolsky-specialny-pedagog
https://zselaniho.sk/images/odporucania_spec_peda.pdf
http://hra.imo.sr/sign/
mailto:angelika.zubanova@zselaniho.sk
https://zselaniho.sk/index.php/zapis-do-1-rocnika
https://zselaniho2617.edupage.org/register/?eqa=bnI9Mg%3D%3D&fbclid=IwAR1X79lujpJigiKjooVoHw_-TybOn4BWCCKBC7eNGIIKK4c6P24G7uGFTck
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• do dvoch týždňoch od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania budú 

zákonní zástupcovia vyzvaní na zdokladovanie poskytnutých údajov (osobne predložením 

rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu a iné v závislosti od situácie). 

2. LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ ONLINE 

PRIHLÁŠKU stanovuje Mesto Bytča spôsob zápisu osobným odovzdaním vyplnených 

prihlášok nasledovne: 

• v pondelok 20. 4. 2020 od 9:30 do 12:30 hod. a  

• v utorok 21. 4. 2020 v čase od 12:30 do 15:30 hod.  

v sídle základnej školy bez účasti dieťaťa. Ideálne je dohodnúť si vopred telefonicky so 

zástupkyňou riaditeľky školy pre 1.stupeň ZŠ (Mgr. Ivana Valientíková 0911 586 580) presný 

čas príchodu v záujme plynulého priebehu zápisu s dôrazom na dodržanie hygienicko-

epidemiologických opatrení. 

 

 

 Usmernenie na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie  
Napísal: Mária Torousová  

Kategória: Oznamy pre rodičov  

Uverejnené: 06. apríl 2020  
Štátny pedagogický ústav dnes vydal Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v 

čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Na základe usmernenia sa dnešným dňom ruší známkovanie počas dištančného vzdelávania, 

ktoré bude nahradené konštruktívnym slovným hodnotením. 

Predmety výtvarná výchova, telesná a športová výchova, technika, pracovné vyučovanie a 

hudobná výchova budú vo všetkých ročníkoch na koncoročnom vysvedčení hodnotené 

slovom "absolvoval". 

Žiaden žiak nemôže byť v druhom polroku hodnotený známkou nedostatočný (resp. 

neuspokojivé výsledky). V prípade, že žiak zanedbával dištančné vzdelávanie a nemal na to 

objektívne dôvody, môže rada školy rozhodnúť o jeho komisionálnom preskúšaní, pričom 

výstupom z neho môže byť aj známka nedostatočný.  

Žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočný z dvoch a viac 

predmetov, môžu na základe žiadosti záonného zástupcu absolvovať komisionálne 

skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

Bližšie informácie na https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-

zakladnych-skol.pdf 

 

 

 Poďakovanie  
Napísal: Mária Torousová  

Kategória: Partneri školy  

Uverejnené: 08. apríl 2020  

V mene žiakov a učiteľov našej školy chceme vyjadriť obrovské ďakujem nášmu rodičovi 

pánovi Hajdúchovi. V tejto náročnej situácii, keď sme doslova zo dňa na deň museli všetci 

nabehnúť na vzdelávanie doma, zabezpečil pre našich žiakov desať počítačov, ktoré darovala 

firma KROS a.s.. A tak sa aj vďaka nemu budú môcť po veľkonočných prázdninách 

zúčastňovať dištančného vzdelávania všetci naši žiaci. 

 

 Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu  
Napísal: Mária Torousová  

Kategória: Oznamy pre rodičov  

Uverejnené: 28. apríl 2020  

https://zselaniho.sk/index.php/24-oznamy
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://zselaniho.sk/index.php/partneri-skoly
https://zselaniho.sk/index.php/24-oznamy
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MŠVVaŠ vydalo Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl 

počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú: 

Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 

            - Jazyk a komunikácia 

            - Matematika a práca s informáciami 

            - Človek a spoločnosť 

            - Človek a príroda 

Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu 

výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti.  

Pre aktivity z komplementárnych (ostatných) vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú 

zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne. 

Časová dotácia pre hlavné vzdelávacie oblasti: 

 

Ročník 

Rozsah hodín výučby  

v hlavných vzdelávacích 

oblastiach 

1. – 3. 5 – 8 h/týždenne 

4. – 5. 8 – 10 h/týždenne 

6. – 7. 10 – 15 h/týždenne 

8. – 9. 12 – 15 h/týždenne 

V tabuľke nie je započítaný čas venovaný ostatným vzdelávacím oblastiam. 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Bližšie informácie k obsahu a organizácii vzdelávania nájdete na tomto linku:  

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-

skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/ 

 

 

 Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy  
Napísal: Zuzana Kancnýřová  

Kategória: Výchovné poradenstvo  

Uverejnené: 29. apríl 2020  

     Ministerstvo školstva dnes zverejnilo zmeny a podrobné informácie týkajúce sa postupu 

pri prijímaní žiakov na stredné školy. (Kompletné informácie sú k dispozícii na 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-

skusok-na-stredne-skoly/ .) 

     PRIHLÁŠKY na tzv. „netalentové“ odbory vrátane  8-ročných gymnázií  budú 

v stanovenom termíne základnou školou odoslané na stredné školy. Prihlášky nebudeme 

posielať rodičom domov, pretože nie je potrebné doplniť do nich podpis zákonného zástupcu 

a žiaka ani potvrdenie od pediatra. 

      Ďakujeme touto cestou  rodičom za spoluprácu pri overovaní a potvrdzovaní zvolených 

SŠ a odborov, ako aj kontaktných údajov, ktoré sme potrebovali pri príprave prihlášok. 

      PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa neuskutočnia tak, ako sme boli zvyknutí po minulé roky.      

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/
https://zselaniho.sk/index.php/vychovne-poradenstvo
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/
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      Prijímacie konanie pre žiakov 9. ročníka (a niektorých žiakov 8. ročníka) sa uskutoční 

v termíne 19. máj 2020 - 30. jún 2020. Stredné školy majú povinnosť zverejniť kritériá 

prijímania žiakov do 7. mája 2020. 

      Žiaci budú prijímaní na stredné školy na základe doterajších vzdelávacích výsledkov a 

 umiestnení v predmetových súťažiach, pri zohľadnení individuálnych podmienok 

špecifických pre daný typ školy. Podrobné informácie nájdete na 

https://www.minedu.sk/data/att/16206.pdf . (Kritériá prijatia uverejnia SŠ na svojich 

webových sídlach, kde si ich rodičia a žiaci môžu vyhľadať.) 

       Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzača na základe stanovených 

kritérií prijímacieho konania a počtu uchádzačov do 29. mája 2020. Do 29. mája 2020 

zároveň zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy 

a do tohto termínu doručí uchádzačovi o štúdium rozhodnutie o prijatí. 

      Druhé kolo prijímacieho konania pre neúspešných uchádzačov z 1. kola: 

      Riaditeľ SŠ do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční 

prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. 

      Rozhodnutie o prijatí doručí riaditeľ SŠ uchádzačovi do 25. júna 2020. 

     Základná škola nebude žiakom tento rok vydávať ZÁPISNÉ LÍSTKY. Zákonný zástupca, 

alebo žiak doručí do 4.6.2020 na stredné školy ZÁVÄZNÉ  POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/ 

NENASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM. 

      (V prípade 2. kola prijímacieho konania doručí zákonný zástupca/uchádzač o štúdium 

záväzné potvrdenie do 30.6.2020.) 

      Vzor potvrdenia je k dispozícii na webovej stránke ministerstve školstva - 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-

skusok-na-stredne-skoly/. 

Uchádzači o štúdium na 8-ročných gymnáziách: 

     V prípade 8-ročných gymnázií zverejní riaditeľ strednej školy kritériá prijímacieho 

konania do 29.5.2020. 

      Samotné prijímacie konanie sa uskutoční v období 15. jún 2020 - 30. jún 2020. 

      Podmienky prijímacieho konania na 8-ročné gymnáziá budú ministerstvom školstva 

 upravené samostatným rozhodnutím. 

 

 

 Talentcentrum – Profesijná orientácia pre 8. a 9. ročník online a 

zadarmo  
Napísal: Zuzana Kancnýřová  

Kategória: Výchovné poradenstvo  

Uverejnené: 04. máj 2020  
       Pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ je dostupný online program TALENTCENTRUM – 

pomôcka pri zisťovaní, na čo majú talent, v čom vynikajú, a tiež kam by mohla smerovať ich 

kariéra. 

Súčasťou programu sú inšpirácie, návody, videá a dotazníky, ktoré majú žiakom pomôcť  pri 

rozhodovaní o budúcom vzdelávaní. Zameriava sa na perspektívu uplatnenia v povolaní, 

a tiež na aktuálne trendy na trhu práce  (vrátane informácií o duálnom vzdelávaní). 

       Talentcentrum ponúka budúcim stredoškolákom a ich rodičom možnosť: 

Zaregistrovať sa a ďalej postupovať podľa jednotlivých krokov (žiak) - možnosť registrácie 

na: https://dualvkocke.sk/index.php/talentcentrum/ . Celý obsah je prístupný online 

a bezplatne. Využiť individuálne konzultácie (rodič – konzultant Talentcentra): Rodičia môžu 

získať informácie o využití výstupov svojho dieťaťa pri kariérovom zameraní. Viac 

https://www.minedu.sk/data/att/16206.pdf
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/
https://zselaniho.sk/index.php/vychovne-poradenstvo
https://dualvkocke.sk/index.php/talentcentrum/
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informácií o projekte realizovanom spoločnosťou  Centire v spolupráci so ŠIOV je k 

dispozícii na webe Duál v Kocke. 

 

 

 NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOLY  
Napísal: Ivana Valientíková  

Kategória: Oznamy pre rodičov  

Uverejnené: 21. máj 2020  

Vážení rodičia, 

od 1. júna 2020 dobrovoľne nastúpia do školy žiaci 1. až 5. ročníka. Prinášame Vám 

informácie týkajúce sa opatrení a organizácie do konca júna 2020. Veríme, že sa nám napriek 

sťaženým podmienkam spoločne podarí pripraviť bezproblémový nástup žiakov do školy. 

Vopred ďakujeme za spoluprácu.                                                                 

 Opatrenia kvôli nákaze COVID 19 do konca júna 2020: 
čas príchodu žiakov 1. stupňa do budovy ZŠ je od 1. júna 2020 nasledovný: 

žiaci I. – II. ročníka od 7.30 do 8.00 hod., 

žiaci III. – IV. ročníka v čase od 8.00 do 8.30 hod. 

zákonný zástupca (ZZ) privedie žiaka pred školu a zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ (nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk), zákonný zástupca sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybuje, žiak 

predloží pri prvom nástupe do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní 

viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

a nemá karanténne opatrenie, ZZ zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška (jedno rezervné) 

a papierové jednorazové vreckovky, pedagóg školy bude v dvoch vstupných chodbách ZŠ 

vykonávať každému žiakovi ranný filter - dezinfekciu rúk dezinfekčným prípravkom, odmeria 

teplotu bezdotykovým teplomerom, zabezpečí rozstupy medzi žiakmi a preberie písomné 

vyhlásenie, v súlade s opatrením ÚVZ žiak má výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéri 

a exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiak nosí rúško všade vo 

vnútorných priestoroch školy okrem svojej skupiny, v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, 

bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie, väčšia časť aktivít sa organizuje vonku či už 

v areáli školy, alebo mimo neho, pedagógovia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie 

hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní, presuny žiakov na chodbách, návšteva toaliet sa 

organizuje s dôrazom na minimalizáciu kontaktov medzi skupinami žiakov, vrátane 

zamestnancov školy. 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť: 

vyučovanie v mesiaci jún sa bude realizovať prostredníctvom blokového vyučovania, učiteľ 

metódy, obsah a formu vzdelávacích činností prispôsobí zloženiu konkrétnej skupiny, pričom 

budú zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia, informácii o zmene organizácie a 

školských pomôckach poskytnú triedne učiteľky, zákonný zástupca, ktorého dieťa sa nebude 

zúčastňovať vyučovania v škole, dohodne bližšie podmienky vzdelávania s triednou učiteľkou 

(napr. live vysielanie vzdelávacích činností, uskutočňujúcich sa priamo v škole), ZZ oznámi 

triednej učiteľke s kým a o koľkej bude jeho dieťa v mesiaci jún odchádzať pravidelne po 

vyučovaní zo školy domov. 

Vyučovací čas v jednotlivých ročníkoch: 

ročník: 8.00 – 11.00 hod., 3. ročník: 8.30 hod. – 12.00 hod. 

ročník: 8.00 – 11.30 hod., 4. ročník: 8.30 hod. – 12.30 hod. 

 Školský klub detí: 

činnosť ŠKD bude začínať hneď po vyučovaní a bude v mesiaci jún denne do 15.30 hod., 

prevádzka ranného klubu je v mesiaci jún zrušená, vychovávateľka metódy, obsah a formu 

záujmových činností prispôsobí zloženiu konkrétnej skupiny, pričom budú zaistené 

https://www.centire.com/
https://dualvkocke.sk/index.php/talentcentrum/
https://zselaniho.sk/index.php/24-oznamy
https://zselaniho.sk/images/Písomné_vyhlásnie.docx
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hygienicko-epidemiologické opatrenia, pobyt žiakov v ŠKD je z hygienických a personálnych 

dôvodov podmienený odchodom žiakov domov z ŠKD, a to od 14.00 do 15.30 hod, ZZ 

oznámi triednej učiteľke s kým a o koľkej bude jeho dieťa v mesiaci jún odchádzať 

pravidelne zo školského klubu domov, z ŠKD bude žiak odchádzať v dohodnutom čase len 

hlavným školským vchodom. miesto poobedňajšieho pobytu vonku jednotlivých oddelení 

ŠKD bude denne oznamované na hlavných vchodových dverách alebo prostredníctvom 

pedagóga. 

 Stravovanie v školskej jedálni: 

žiaci, ktorí budú prihlásení na stravu, sa pôjdu stravovať do ŠJ nasledovne: 

 nedružinári - po vyučovaní,  

 družinári - v skupinách čase od 11.00 do 13.00 hod., 

stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a 

neberú si ani príbory. 

Vážení rodičia, oznámte triednej učiteľke nasledujúce údaje: 

s kým (napr. sám) a o koľkej (napr. hneď po vyučovaní) bude Vaše dieťa v mesiaci jún 

odchádzať pravidelne po vyučovaní zo školy domov, s kým a o koľkej v čase od 14.00 do 

15.30 bude Vaše dieťa odchádzať zo školského klubu detí,či sa bude Vaše dieťa stravovať 

v školskej jedálni,taktiež vypíšte písomné vyhlásenie (s dátumom nie starším ako jeden deň), 

ktoré odovzdá Vaše dieťa 1. júna pri vstupe do budovy školy. 

Dobrovoľný nástup žiakov do školy od 1. júna 2020 platí aj pre žiakov 5. ročníka. Keďže 

vyučovanie žiakov 2. stupňa má svoje ďalšie špecifiká, v najbližšom čase žiakov 5. ročníka 

a ich zákonných zástupcov budú kontaktovať triedne učiteľky, aby im poskytli informácie 

širšieho rozsahu. 

Vopred ďakujeme za aktívnu spoluprácu! 

 

 

 Informácie k ukončeniu školského roka  
Napísal: Mária Torousová  

Kategória: Oznamy pre rodičov  

Uverejnené: 12. jún 2020  

Z dôvodu opravy elektroinštalácie nebude pre žiakov 6. - 9. ročníka od 22. 6. 2020 

vyučovanie obnovené. Odovzdávanie učebníc prebehne v prvom septembrovom týždni, čipy 

si žiaci nechávajú do konca dochádzky do našej školy. 

Odovzdávanie vysvedčení bude v piatok 26. 6. nasledovne:  

  

1. - 4. ročník o 8.00 vo svojich triedach, 5. - 9. ročník na školskom dvore (resp. v telocvični) 

po ročníkoch podľa rozpisu: 

 8.00 - 8.30      6. ročník 

8.30 - 9.00      7. ročník 

9.00 - 9.30      5. ročník 

9.30 - 10.00    8. ročník 

10.00 - 10.30  9. ročník 

Po odovzdaní vysvedčení si  triedy spravia kolektívnu fotografiu. 

 

 

 

 Aj počas dištančného vzdelávania naši pedagógovia zverejňovali na školskej 

webovej stránke novinky týkajúce sa ich predmetu, priebeh ich vyučovania, 

pochválili sa zaujímavými projektmi žiakov, kresbami, kulinárskymi výtvormi, 

cvičebnými zostavami či úspešnou reprezentáciou školy. 
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