
 

 

 

 

 

Správa o činnosti 

ZŠ s MŠ Hradište pod Vrátnom počas 
mimoriadnej situácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradišti pod Vrátnom,  1.7.2020 

 

Vypracovala: Mgr. Andrea Bolebruchová 

 



V čase prerušeného vyučovania prebiehalo vyučovanie nasledovne: 

OD 16.03.2020 – 29.05.2020 

V 1.a 2. ročníku prebiehalo vyučovanie home office - s riaditeľkou školy Mgr. A. Bolebruchovou 
online cez videohovor prostredníctvom messengra každý deň od 8.30-9.15 hod s deťmi 1. ročníka a od 
9.15-10.00 hod s deťmi 2. ročníka. Učivo a jednotlivá práca na každý deň bola denne vysvetľovaná 
počas online hodiny. V prvej polovici hodiny deti mali slovenský jazyk, potom matematiku, na záver 
sme sa venovali zadávaniu práce na čítanie. (poprípade deti krátky úsek čítali). Rodičia posielali aj 
nahrávky  čítania zadaného textu, prípadne i obsahu čítaného textu. V 3.a 4. ročníku prebiehalo online 
vyučovanie home office - s pani uč. Mgr. M. Paškovou 3 krát do týždňa. Deti boli rozdelené na 3 
skupiny. Prvá skupina boli deti 3. ročníka v počte 5, druhá skupina boli integrované deti (tie 
potrebovali individuálnejší prístup a vysvetľovanie učiva) a tretia skupina boli deti 4. ročníka. Úlohy 
z prírodovedy, prvouky , vlastivedy boli posielané na messenger alebo email týždenne. 

Jednotlivé úlohy boli vysvetľované, komplikovanejšie úlohy sme vypracovali priamo na online 
hodine. Všetky vypracované úlohy museli rodičia denne posielať buď emailom alebo cez správu na 
messengri. Všetky úlohy boli skontrolované a spolu s komentárom, kde boli popísané prípadné chyby, 
alebo pochvala, alebo upozornenie na akýkoľvek nedostatok, odoslané naspäť rodičom. Prípadné 
chyby deti opravili a znovu boli odoslané na opätovnú kontrolu učiteľovi. Akúkoľvek situáciu alebo 
problém sme riešili buď telefonicky, emailom alebo cez správu. Úlohy boli rodičom zasielané deň 
vopred, aby boli deti na druhý deň nachystané, poprípade si mohli vytlačiť pracovný list. Prípravy na 
jednotlivé vyučovanie sú uložené v škole v školskej dokumentácii.  

Vychovávateľka p.Hanková pracovala tiež home office - posielala deťom prácu na doma z ŠKD denne 
a úlohy z výchov podľa pôvodného rozvrhu. Deti tieto úlohy posielali týždenne, alebo podľa dohody 
s pani vychovávateľkou.  

V čase mimoriadnej situácie boli deti hodnotené slovne – buď priamo počas online vyučovania, alebo 
v odpovedi na zasielané domáce úlohy písomne krátkym vyjadrením. 

Home office pracovali aj pani učiteľka z MŠ. Vzhľadom na povinné čerpanie dovolenky pracovali 
striedavo. Pani učiteľka, ktorá nemala dovolenku, zadávala deťom prácu  na doma cez FB stránku MŠ 
alebo emailom. Krátko reagovala na každú zaslanú prácu. Vo väčšine sa zapájali takmer všetky deti. 

Ostatní zamestnanci neboli pri výučbe detí potrebný, ak nečerpali povinnú dovolenku, tak sa starali 
o čistotu a dezinfekciu priestorov školy a jedálne, obecného úradu.  

Technické možnosti pri podpore dištančného vzdelávania žiakov si riešili všetky pani učiteľky 
individuálne, podľa vlastných domácich možností. Každá vyučujúca, aj každý žiak mal možnosti na 
vyučovanie online, takisto mali všetky deti možnosť na vytlačenie zasielaných pracovných listov.  

 

OD 01.06.2020 

Vyučovanie prebiehalo podľa upraveného rozvrhu, 1. a 2. ročník mal denne 4 vyučovacie hodiny , 3. 
a 4. ročník mal denne 4 hodiny a 2 krát do týždňa 5 vyučovacích hodín.  Vyučovanie prebiehalo, 
vzhľadom na zákaz miešanie skupín detí,  v jednej triede, v ktorej vyučovala Mgr. M. Pašková. 
Vyučovala všetky 4. ročníky, aby mohli navštevovať ŠKD všetky prihlásené deti zo všetkých 
ročníkov. Výchovy učila pani vychovávateľka Hanková tak, ako doteraz.. Školu navštevovalo spolu 



12 detí, ostatné 4 deti sa naďalej vyučovali dištančne. Čas vyučovania bol po dohode s pani učiteľkou 
a deťmi – 3 krát do týždňa, po riadnom vyučovaní. Do dištančného vyučovania sa zapájali všetky deti.  

Od 15.06.2020, po postupnom uvoľňovaní opatrení, sa vyučovanie rozdelilo do dvoch tried, 1.-2. 
ročník vyučovala Mgr. A. Bolebruchová a 3.-4. ročník Mgr. M. Pašková podľa upraveného rozvrhu. 

Od 1.6. sa rodičia aj deti riadili pokynmi o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v čase 
mimoriadnej situácie, ktoré vypracovali riaditeľka pre ZŠ a zástupkyňa pre MŠ . 

 Po vyučovaní deti odchádzali v sprievode riaditeľky školy do šatne a boli odovzdaný rodičom, ktorí 
ich čakali pred budovou školy. Ostatné deti odchádzali s pani vychovávateľkou do ŠKD. Rodičia si 
svoje deti odvádzali domov po telefonickom rozhovore s pani vychovávateľkou, po 15.06. si mohli 
deti vyzdvihovať v nutných prípadoch aj osobne, pri dodržovaní všetkých nevyhnutných hygienických 
opatrení (rúško, dezinfekcia rúk pri vchode do budovy). 

Deti MŠ odchádzali tiež v určenom čase a po telefonickom dohovore s pani učiteľkami. 

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutočnilo pred budovou školy o 9.00 hod za 
účasti starostu obce a odchádzajúceho pána farára. Tam boli rozdané aj vysvedčenia. 

Stanovené ciele školy sa podarilo celkovo splniť , aj napriek mimoriadnej situácii, nakoľko všetky deti 
a ich rodičia veľmi poctivo pristupovali k dištančnému vyučovaniu  a zadávaným domácim úlohám 
a pravidelne sa zúčastňovali dištančného vyučovania. Rodičia komunikovali, zaujímali sa, dohliadali 
na prácu detí. Veľmi pekne pracovala aj skupina integrovaných detí , ktorých mala pani učiteľka 
v jednej spoločnej skupine. Túto stránku hodnotím ako pozitívnu stranu vzniknutej situácie, slabou 
stránkou bol chýbajúci osobný kontakt detí a učiteľov a  individuálny prístup učiteľov k deťom, ktoré 
to vo väčšej miere  potrebujú. 

Zápis detí do 1. ročníka prebiehal bez osobnej účasti detí aj rodičov. Osobne bol rodičom doručený 
dotazník, ktorý rodičia v stanovenom termíne vyplnili a buď ho odniesli na obecný úrad, alebo ho 
emailom poslali riaditeľke školy. Termín odovzdania bol do 24.04.2020. Po nástupe do školy bola 
uskutočnená kontrola údajov na dotazníkoch podľa rodných listov a následne vydané rozhodnutia 
o prijatí do ZŠ 12.06.2020 v počte 7 detí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 1 :  

ZŠ : 

Organizácia podmienok  v čase pandémie COVID-19: 

• Škola bude mať prevádzku od 7.30 do 15.30 hod.   

• Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.  

• Vstup do budovy školy bude organizovaný nasledovne: dieťa privádza do školy zákonný zástupca 

alebo iný člen spoločnej domácnosti, v čase od 7.30 – 7.50 hod a len po hlavný vchod. Tam mu bude  

odmeraná teplota a dezinfikované ruky. Následne odchádza do šatne. 

• Žiak sa v šatni prezuje a  odloží si rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). 

Čiže musí do školy nosiť 2 rúška! Je potrebné nosiť aj hygienické vreckovky! 

• Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –

epidemiologickými nariadeniami. Dieťa sa umýva v umyvárni teplou vodou a dezinfekčným mydlom. 

Utiera sa jednorazovými papierovými utierkami. 

• Prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia – nie od pediatra! 

(bez neho nebude prijaté do školy),  

• V prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti 

prostredia. 

• Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky. Telesná teplota dieťaťa 

ráno pri nástupe do školy musí byť do 37,2 st. C vrátane.  

• Vyučovací proces bude realizovaný podľa upraveného  rozvrhu. 

• Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame 

minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

• Žiaci nosia rúška len vo vnútorných spoločných priestoroch,( na WC, na chodbách ,v šatni, pri 

presune do ŠKD, pri presune do ŠJ, pri odchode domov... ) v triede a v ŠKD rúška nemusia nosiť! 

• ŠKD bude fungovať denne do 15.30 hod. 

• Deti si nesmú do budovy školy nosiť žiadne vlastné hračky! 

• Pre deti , ktoré zostávajú doma bude pokračovať dištančné vzdelávanie po dohode s učiteľom. 

• Pedagogickí pracovníci budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel 

pri kýchaní a kašľaní- do papierovej vreckovky, ktorú hneď zahodia do koša. 

• 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 základnej školy! 

 



Pokyny pre zákonných zástupcov : 

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej 

školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy 

do konca školského roku 2019/2020.  

• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka 

do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto 

situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 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. 

• Zákonný zástupca alebo iný člen spoločnej domácnosti, ktorý príde vyzdvihnúť dieťa, je povinný 

prísť k hlavnému vchodu včas, vo vopred stanovený čas. (môže aj telefonicky pani vychovávateľke 

potvrdzovať, že čaká pred budovou školy). V prípade potrebu zmeny času vyzdvihnutia, musí 

telefonicky kontaktovať pani vychovávateľku. Dieťa odchádza domov z triedy ŠKD do šatne samé, 

v šatni sa prezuje a odchádza za zákonným zástupcom, ktorý ho čaká pri hlavnom vchode. Ostatné 

deti, ktoré nechodia do ŠKD, hneď po vyučovacom procese odchádzajú samé do šatne, prezujú sa 

a idú za svojím zákonným zástupcom, ktorý ich čaká v presne stanovenom čase pri hlavnom vchode. 

 

Stravovanie 

•    Žiaci 1. – 4. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení     

       RÚVZ  a MŠVVaŠ SR., podľa prevádzkového poriadku ŠJ. 

•      Stravovanie bude zabezpečené štandardným spôsobom, so zvýšenou mierou na dodržiavanie     

        bežných hygienických pravidiel 

•     Pred podávaním stravy si každé dieťa a zamestnanec dôkladne umyje ruky 

•     Výdaj  jedla je potrebné uskutočniť do 3 hodín od jeho prípravy. 

• V prípade stravovania v jedálni základnej školy musí byť dodržaný časový harmonogram.(ZŠ,MŠ) 

• Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si 

ani príbory.  

• Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.  
 

 

 

 



Opatrenia ZŠ kvôli prevencii nákazy COVID -19: 

• Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec  

môže, aj nemusí  nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v 
ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.  

• V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.   

• Aktivity budú organizované tak, aby bolo možné veľa času tráviť vonku - v areáli školy, aj mimo 

neho. Telesno-výchovne aktivity budú organizované na školskom ihrisku, nie vo vnútornom 

prostredí telocvične. 

• Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budú 

organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, 
vrátane zamestnancov školy.   

• Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, 

dezinfekcii atď.  

• Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) 

pre bezpečné osušenie rúk.  

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.  

• Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o 

potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.  

• Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne.  

• Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký 

počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).  

• Zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu 

(napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)  

• 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 základnej školy.  

• Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 

19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v 
najkratšom možnom čase s použitím rúška.   

 

 

 
 

 

 

 


