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Vážení rodičia, milí žiaci, 

 

od 26. apríla 2021 na základe skúseností, požiadaviek rodičov a usmernení vydanými MŠVVaŠ SR, 

nariadení ÚVZ a po dohovore s vedením Gaudeamusu ZKR sme upravili body prevádzkového poriadku 

takto: 

 

A. Prevádzka školy od 26. apríla 2021 do odvolania 

1. Nástup dozorov (všetci dozorkonajúci) od 7:30. 

 

2. Nástup žiakov do školy: 

 základná a stredná škola -  7:20 – 7:30 hod. žiaci zo školských autobusov, 7:30 – 8:15 

ostatní žiaci, materská škola - 7:30 – 8:15 hod. - vchod školy pri zastávke školských 

autobusov, ranný filter pre žiakov, 

 dieťa z MŠ sa presúva v sprievode rodiča pred priestory MŠ, 

 

Žiak, resp. jeho zákonný zástupca musí odovzdať Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním 

údajov – negatívny test a predložiť k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom teste zákonného 

zástupcu alebo plnoletého žiaka nie starší ako 7 dní, resp. výnimku z testovania.  

Vyhlásenie bude zbierať ranný filter, ktorý tiež skontroluje potvrdenie o negatívnom teste, resp. 

výnimku z testovania. Bez podpísaného tlačiva a skontrolovania potvrdenia  sa žiak nedostane 

do budovy.  

Vytlačené vyhlásenie bude k dispozícii v priestore ranného filtra. 

Ranný filter zapíše do zoznamu žiakov príchod žiaka do školy a dátum testu do zoznamu. 

V prípade, že žiak nepríde v uvedený deň do školy, musí uvedené dokumenty predložiť pri 

svojom prvom príchode na vyučovanie. 

Ranný filter bude merať teplotu prichádzajúcich žiakov a zamestnancov a zabezpečí dezinfekciu 

rúk žiakov a zamestnancov. 

Školské autobusy budú premávať v štandardnom režime. 

Šatňové skrinky sú presunuté do chodby smerom k telocvični v blízkosti tried, takže prezuvky 

netreba nosiť. 

3. Vstup do školy v inom čase je možný len cez hlavný vchod školy, na sekretariáte je potrebné 

sa preukázať príslušnými dokladmi. 

 

4. Záver vyučovania a odchod domov: 

- materská škola - do 16:00 hod., rodič kontaktuje mobilom príslušnú učiteľku MŠ 

a preberá dieťa pred hlavným vchodom školy, 
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- prvý stupeň ZŠ - do 11:40 hod., resp. do 12:35, potom ide do ŠKD a na obed, 

v prípade, že nemajú obed ani nechodia do ŠKD, odchádzajú hlavným vchodom, 

kde budú odovzdaní rodičom, 

- druhý stupeň ZŠ – 12:30 – 12:50 obed (žiakov odvedie na obed vyučujúci piatej 

vyučovacej hodiny, vyučujúci 6. hodiny v triede od 12:40), po skončení stravovania 

sa žiaci vrátia do triedy a pokračujú šiestou vyučovacou hodinou do 13:20 hod.,  

 potom odchádzajú bezodkladne domov (v sprievode rodiča alebo samostatne 

na základe písomného súhlasu zákonného súhlasu) vchodom pri zastávke 

školských autobusov alebo sa presunú do zbernej triedy (ak čakajú na školské 

autobusy), 

- stredná škola - do 13:20 (po šiestej vyučovacej hodine idú žiaci na obed pod 

dozorom), resp. 14:30 (7. vyučovacia hodina),  

 po skončení vyučovania či obedu žiaci bezodkladne odchádzajú domov 

vchodom pri zastávke školských autobusov alebo sa presúvajú do zbernej 

triedy (ak čakajú na školské autobusy). 

5. Hygienické zásady v čase pandémie 

- nosenie rúšok: 

 deti materskej školy pri presunoch sú povinné mať na tvári rúško zakrývajúce 

nos a ústa. V triedach rúško nemusia mať. 

 žiaci základnej školy a strednej školy sú povinní mať rúško na tvári počas 

celého pobytu v priestoroch školy, pričom  bude zakrývať nos a ústa. 

- dodržiavať zásadu R-O-R, 

- pri desiatovaní držať odstup od spolužiakoch a neprechádzať sa po triede. 

6. Vyučovací proces v období bude realizovaný podľa rozvrhu. 

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

bude prebiehať len v kmeňových triedach a odborných učebniach. 

 

B. Školský klub detí „Mokrohájčik“ 

1. Ranný školský klub detí nebude v prevádzke. 

2. Popoludňajšie školské kluby detí budú prebiehať v triedach podľa skupín v čase do 16:00 

hod. 

3. Zákonní zástupcovia sa telefonicky sa budú kontaktovať s príslušným vychovávateľom 

a vyzdvihovať deti tak ako doteraz, pri hlavnom vchode školy. 

 

C. Stravovanie 

 

1. Žiaci ZŠ a SŠ na obed do jedálne Gaudeamusu po zvyčajných trasách. 

2. V jedálni Gaudemausu ZKR sú pri jednom dlhom stole dvaja žiaci, pri malom stole jeden 

žiak. 

3. Pri obedoch budú dostávať žiaci príbory (nemusia si nosiť vlastné) a budú vydávané 

hygienicky zabalené pracovníkom jedálne. 
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4. Žiaci budú prichádzať, sedieť  a odchádzať podľa skupín. 

5. Pred vstupom do jedálne bude prebiehať dezinfekcia rúk. 

6. Žiaci budú dodržiavať pokyny zamestnancov ZKR Gaudeamusu vykonávajúci dezinfekciu 

jedálne. 

7. Dozor v jedálni vykonávajú vychovávatelia (I. stupeň ZŠ), asistenti učiteľa (II. stupeň ZŠ a 

SŠ) alebo iní poverení zamestnanci. 

8. Harmonogram stravovania: 

- 1. stupeň ZŠ – od 12:55 do 13:20 

- 2. stupeň ZŠ – od 12:35 do 12:50  

- stredná škola – od 13:20.  

Bližšie informácie k presunom počas obeda je v časti Záver vyučovania a odchody 

(Bod A4). 

D. Popoludňajší dozor pre žiakov čakajúcich na školské autobusy (zberné triedy) 

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 

školským 

autobusom 

o 15:00  sú 

spojení do 

jednej skupiny 

(ZT 3) 

Dozor končí 

odvedením 

žiakov 

k školským 

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.  K 

školským autobusom sa presúvajú v sprievode zamestnanca povereného dozorom. 

Škola nebude zaisťovať dozor pre žiakov čakajúcich na školský autobus o 15:45 

z kapacitných dôvodov. 

 

E. Žiak je povinný 

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

2. Nosiť rúško všade v spoločných vnútorných priestoroch školy. 

3. Nosiť rúško v triede II. stupňa ZŠ a SŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. Na toaletách použije rovnako antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové 

utierky. 

G. Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak 

1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v 

zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe 

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej  školy do 

konca školského roku 2020/2021. 

4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení 

dochádzky v trvaní ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy (skola@ 

mokrohajska3.sk). Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie 

karantény, 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 z prezenčného vyučovania. 

6. Je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod 

dieťaťa v danom čase. 

 

Za ústretovosť a spoluprácu ďakujeme. 

 

 

 

V Bratislave 23. 4. 2021     RNDr. Ivan Ištok 

                                   riaditeľ školy 


