Základná škola Dunajská Lužná
Usmernenie riaditeľky ZŠ Dunajská Lužná - aktualizované
zo dňa 19.6.2020

Čl.1
Úvod

1.Usmernenie riaditeľky školy je vypracované v zmysle usmernení ministra školstva:









Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 - aktualizácia
zo dňa 20. 4. 2020
Rozhodnutie ministra školstva......podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020
z 19.5.2020, č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 16.6.2020
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach
od 22. 6. 2020

2. Znenie usmernení a rozhodnutí nájdete na stránke www.minedu.sk .
3. Usmernenia ministerstva školstva majú iba odporúčajúci charakter. Žiaci, pedagógovia sa
budú riadiť schváleným usmernením riaditeľky školy.

1.
2.

3.
4.

Čl. 2
Nástup do školy
Od 22.6.2020 do školy nastupujú žiaci 6. – 9. ročníka.
Nástup do školy je dobrovoľný, napriek tomu odporúčam rodičom, aby v rámci
uvoľňovania opatrení deti do školy poslali. Bude sa vyučovať podľa rozvrhu pred
mimoriadnym opatrením a to tak, že žiaci 1. ročníka budú mať kompletný týždenný
rozvrh, žiaci 2. – 9. ročníka budú mať maximálne 5 hodín podľa pôvodného rozvrhu
pred mimoriadnym opatrení, teda pôvodného rozvrhu.
Aj organizácia a nástup do školy, fungovanie ranného školského klubu, organizácia
dozorov bude tak isto, ako pre vypuknutím Covid -19.
Z uvedeného vyplýva, že vyučovanie začína o 7,50, ranný školský klub detí je od 6,30
do 7,15, poobedňajší školský klub je do 17,30, organizácia dozorov, stravovania
všetkých ostatných záležitostí je rovnaká, ako pred Covid – 19.

1. st.

2. st.

Pondelok 22.6

4 hod.

5 hod.

Utorok 23.6.

5 hod.

4 hod.

Streda

24.6.

4 hod.

5 hod.

Štvrtok 25.6.

5 hod.

4 hod.

Piatok

4 hod.

5 hod.

26.6.

9. roč. - odovzdávanie
učebníc
Pondelok 29.6.

Utorok 30.6.

5 hod.

4 hod.

oceňovanie žiakov

oceňovanie žiakov

8,00 slávnostné ukončenie
v triedach

8,00 slávnostné ukončenie
v triedach

5. Žiaci v B-bloku budú do budovy vchádzať už nie bočným, ale hlavným vstupom.
6. Učebnice budú odovzdávať iba žiaci 9. ročníka. Žiaci všetkých ostatných ročníkov 1. aj
2. stupňa učebnice odovzdajú aj dostanú nové na začiatku ďalšieho šk. roka.
7. Školský autobus bude premávať podľa cestovného poriadku /viď webová stránka školy
časť Školský autobus.
8. Školský bufet bude v prevádzke.
9. Žiaci, ktorí majú záujem o odber stravy už v pondelok, sa v školskej jedálni prihlásia
vopred najneskôr v piatok.
10. Od 22.6. 2020 nebude prebiehať dištančné ani online vyučovanie pre žiakov, ktorí
nenastúpia do školy, pretože všetci pedagógovia budú v škole a žiaci sa môžu vzdelávať
v školských priestoroch. Online vzdelávanie na druhom stupni nie je z tried možné
z technických dôvodov. Počítače nemajú zakomponované web kamery a dostatočne
silné reproduktory. Našu objednávku viaceré spoločnosti pre veľký záujem o tieto
výrobky na trhu nedodali.
Čl. 3
Bezpečnostné a hygienické opatrenia pri nástupe
1. Ráno rodičia naďalej nebudú vstupovať do areálu školy. Svoje dieťa odprevadia iba po
bránu, odkiaľ prejde do svojej budovy samo. Cieľom je zamedziť zbytočnému
zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí v školskom areáli a pred bránami školy.
2. V areáli bude zamestnanec poverený dohliadaním na prechod žiakov do jednotlivých
budov.
3. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom Covid – 19 /zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla

strata čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/ nesmie vstúpiť do priestorov
základnej školy.
4. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy Covid – 19, bezodkladne informuje
riaditeľa školy a opustí školu s použitím rúška.
5. Pred vstupom do budov budú poverené osoby z radov zamestnancov, ktorí:
a. v deň nástupu a vždy po absencii žiaka dlhšej ako tri dni vyžiadajú od dieťaťa
informáciu , či má u seba vyhlásenie rodiča, že žiak je zdravý
b. odkontrolujú, či má dieťa rúško a aby použilo dezinfekciu na ruky, ktorá bude
žiakom k dispozícii.
6. Telesná teplota sa bude merať náhodne.
7. Žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu učiteľovi na začiatku 1 hodiny. TU
príde za svojimi žiakmi na určený čas do triedy. Vyhlásenie sa nachádza na stránke školy
v časti Koronavírus a škola.
8. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny
v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
9. Zamestnanci, ktorí nastupujú po mimoriadnom opatrení na pracovisko prvýkrát,
odovzdajú dotazník o zdravotnom stave vedúcej zborovne, ktorá ich v priebehu dňa
doručí na sekretariát riaditeľky školy. Dotazník sa nachádza na webovej stránke školy
v časti Koronavírus a škola a bol poslaný zamestnancom mailovou cestou.
10. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci nosia rúška v súlade s opatreniami ÚVZ SR.
11. Priestory, kde sa pohybujú žiaci sa budú často vetrať.
12. Dezinfekcia a čistenie priestorov zostáva nezmenená, bude pokračovať v nastavenom
režime podľa príkazov vedenia školy.

Čl. 4
Záverečné hodnotenie žiakov
1. V zmysle pedagogickej rady zo dňa 23.4. 2020 a usmernenia RŠ zo dňa 3.5.2020 bude
žiak hodnotený nasledovne:
z výchovných predmetov /telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova,
technika, pracovné vyučovanie, občianska náuka/ bude mať na vysvedčení uvedené
slovo absolvoval.
2. Z ostatných predmetov sa na vysvedčení uvedie krátke slovné hodnotenie vyjadrené
veľmi stručne vetami:
a/Žiak/žiačka dosiahol/a veľmi dobré výsledky
b/Žiak/žiačka dosiahol/a dobré výsledky
c/Žiak/žiačka dosiahol/a uspokojivé výsledky
d Žiak/žiačka dosiahol/a neuspokojivé výsledky.
3. Pedagogický zamestnanec dokáže na základe svojich skúseností a známok pred
mimoriadnym opatrením, na základe účasti na dištančnom a online vzdelávaní
a úrovne posielaných úloh posúdiť pracovné výsledky a úroveň vedomostí žiaka.

Čl. 5
Vydávanie vysvedčení

1. Žiaci, ktorí nebudú 30.6.2020 prítomní pri odovzdávaní vysvedčení, si ich môžu
dodatočne prevziať každý pondelok od 8,00 do 12,00 u asistentky riaditeľky školy pani
Hrajnohovej, prípadne prvý júlový týždeň hociktorý deň v čase od 8,00 do 12,00.

Čl.6
Preskúšanie žiakov, ktorí sa nezapojili do dištančného vzdelávania
1. V zmysle usmernenia ministerstva školstva žiaci, ktorí sa nezapájali do dištančného
vzdelávania – nevypracovávali si zadania, nechodili si po úlohy ani ich neodovzdávali
/v tých prípadoch, kedy nemali k dispozícii digitálnu techniku/, nezúčastňovali sa
online vyučovania, nereagovali na výzvy vyučujúcich a tým dosiahli hodnotenie
neuspokojivé výsledky, budú sa musieť zmysle usmernenia ministerstva školstva
koncom augusta zúčastniť preskúšavania učiva z 2. polroka.
2. Títo žiaci dostanú 30. júna iba výpis známok. Vysvedčenie im bude vydané až po
úspešnom absolvovaní preskúšania.
3. O povinnom preskúšaní budú zákonní zástupcovia školy informovaní vopred napriek
tomu, že o pracovných výsledkoch svojho dieťaťa boli priebežne informovaní
prostredníctvom IŽK.

Čl. 7
Komisionálne skúšky
1. V zmysle usmernenia ministerstva školstva budú sa musieť žiaci, ktorí mali v prvom
polroku dve a viac nedostatočných známok a žiaci neklasifikovaní, zúčastniť
komisionálnych skúšok.
2. Títo žiaci dostanú 30. júna iba výpis známok. Vysvedčenie im bude vydané až po
úspešnom absolvovaní komisionálnych skúšok.

Čl. 8
Letný tábor
1. ZŠ pripravila pre žiakov 1. stupňa prvý júlový týždeň tzv. letný tábor. Letný tábor bude
zdarma. Chceli by sme takto aspoň trochu vypomôcť rodičom, ktorí z dôvodu Covid- 19
nemajú dostatok dovolenky.
2. Rozsah tábora a časový harmonogram bude k dispozícii až po zistení záujmu, ktorý
bude organizovať vedúca ŠKD p. Blizniaková.

Čl. 9
Zákonný zástupca
1. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.
2. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka
v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenia.
3. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie a lebo potvrdené ochorenie na Covid – 19.
bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy.

4. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená lekárom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
5. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, lebo rozhodnutie o organizácii školy
je v jej plnej kompetencii.
6. Riaditeľka školy musí pri vydávaní pokynov zohľadňovať všetkých účastníkov
vzdelávacieho procesu. Nedokáže uspokojiť nároky jednotlivých rodičov, lebo každý má
o organizácii iné predstavy.

Dunajská Lužná 19.6.2020

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

