
Dodatok č. 1 
 

k školskému poriadku ZŠ Fatranská 14, Nitra vydaného dňa 26. 8. 2020 
 
Po prerokovaní v pedagogickej rade ZŠ, Fatranská 14, Nitra dňa 26. augusta 2020, riaditeľka školy 
mení školský poriadok v týchto bodoch: 

 
1. Čl. VIII., ods. 3 Iné povinnosti žiaka: „Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je 

žiakom prísne zakázané fajčiť cigary, cigarety, elektronické cigarety, žuvací tabak a 
požívať alkoholické, kofeínové a energetické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky“. 
 

2.  Čl. XVI., ods. 1  „Škola udeľuje: - pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov 
v klasifikačnom zázname.“ sa ruší, 
 

3. Čl.  XVI., ods. 2 „ Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: - zápis 
do poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu„ sa ruší 
 

4. Čl.  XVI., ods. 2 „napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom s oznámením rodičom 
- po troch negatívnych zápisoch týkajúcich sa porušovania školského poriadku do 
klasifikačného záznamu“ sa ruší 

 

a dopĺňa školský poriadok o  články XVIII - XXII 

 

 

Čl. XVIII 
Všeobecné ustanovenia 

 
 Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia MŠVVaŠ a Úradu verejného 

zdravotníctva SR účinných od  1. 9. 2020. 

 Od 2. 9. 2020 bude prebiehať riadne vyučovanie, prevádzka základnej školy bude do 14. 9. 

v čase 7. 30 - 17.00, v elokovanom pracovisku do 16.30. Dochádzka na vyučovanie je 

povinná. 

 Ranný školský klub – zberná skupina v dňoch 2. – 14. 9. nebude. 

 Od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 budú žiaci druhého stupňa a zamestnanci školy nosiť rúška 

povinne, žiaci prvého stupňa podľa uváženia zákonných zástupcov, pedagogickí a odborní 

podľa uváženia počas výchovno-vzdelávacieho procesu, všade inde povinne. 

 K 1. 10. 2020 budú vydané usmernenia ku krúžkovej činnosti. 

 Do 20. 9. 2020 sa nebudú využívať telocvične a iné vnútorné priestory na šport. 

 Školský bufet nebude v prevádzke do 14. 9. 2020. 

 V škole je zriadená izolačná miestnosť. 

 Obsah a formu vzdelávacích a záujmových činností budeme zohľadňovať so zaistením 

hygienicko-epidemiologických opatrení. V súlade s možnosťami pedagógovia zabezpečia 

rozostupy medzi žiakmi. 

 

Čl. XIX 
Povinnosti zákonných zástupcov 

 

 Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy predkladá zdravotný dotazník a vyhlásenie 

zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v 

trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak 
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neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – 

podpisuje rodič  

 Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ. 

 Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa 

do ZŠ a odchode dieťaťa zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Do školy môže priviesť/poslať iba zdravé dieťa. Ak sa ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, 

má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy. 

 Svojmu dieťaťu zabezpečí dve rúška (jedno bude v skrinke, alebo v taške vo vrecúšku) 

a papierové jednorazové vreckovky. 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom 

prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje tr. uč. a riaditeľku školy.  

 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom 

prostredí, žiak si nasadí rúško, bude umiestnené v izolačnej miestnosti a zákonný zástupca 

si bezodkladne svoje dieťa príde vyzdvihnúť a škola sa riadi usmerneniami oranžovej fázy. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka 

nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy 

vylúčený. 

 Ak odprevádza zákonný zástupca svoje dieťa do školy, do budovy školy NEVSTUPUJE! Vstup 

do budovy bude zabezpečený v ZŠ Fatranská štyrmi vchodmi od 7. 30, v ZŠ Janíkovce dvomi 

vchodmi, ako tomu bolo od 1. 6. 2020. 

 V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, 

úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje. 

 Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch 

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 

základnej školy a školského klubu detí 

 
Čl. XX 

Špeciálne usmernenia 
 

Počas obdobia 2. 9. – 14. 9. škola: 

 

 neorganizuje hromadné otvorenie školského roka za účasti rodičov s výnimkou prvého 

ročníka, ktoré sa uskutoční buď v exteriéri školy alebo v prváckych triedach. Ostatné triedy 

majú otvorenie školského roku bez zákonných zástupcov v triedach. 

 Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v priestoroch školy, ostatní žiaci budú 

povinne nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane triedy. Po 16. 9. budú 

platiť pre nosenie rúšok pravidlá jednotlivých fáz. 

 Žiaci sa nezdržiavajú na chodbách, len v priestore svojej triedy.  

 Telesná výchova sa bude realizovať jedine v exteriéri. 

 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. 9. nebudú využívať. 

 ŠvP a LV bude možné zorganizovať len po odsúhlasení príslušným RÚVZ. 
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Čl. XXI 
Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa 

 

Rozvrh v ZŠ Fatranská 14, Nitra: 
1. hod.: 8. 00 – 8. 45 

2. hod.: 8. 50 – 9. 35 

3. hod.: 9. 40 – 10. 25 

4. hod.: 10.30 – 11.15 

- obed/veľká prestávka: 11. 15 – 11. 50 (obed pre žiakov I. st. podľa rozpisu, veľká 

prestávka pre žiakov II. st.) 

5. hod.: 11.50 – 12. 35 

6. hod.: 12.40 – 13. 25 

- obed po piatej a šiestej hodine pre žiakov I. st. podľa rozpisu 

 
Rozvrh v elokovanom pracovisku ZŠ Janíkovce: 

1. hod.: 8. 00 – 8. 45 

2. hod.: 8. 55 – 9. 40 

3. hod.: 9. 50 – 10. 35 

4. hod.: 10.45 – 11.30 

- obed o 12. 00  pre žiakov končiacich 4. hodinou (ŠKD) 

5. hod.: 11.40 – 12. 25 

- obed po piatej hodine pre ostávajúcich žiakov (20 min) 

6. hod.: 12.45 – 13. 30 

 
Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu schváleného pedag. radou 26. 8. 2020. 
Ak je v rozvrhu spájanie žiakov dvoch tried, v období 2. – 14. 9. sa tieto nebudú spájať a budú sa 
učiť samostatne s prideleným pedagógom. 
ŠKD bude prebiehať ako počas bežnej prevádzky školy. 
 
Organizácia v šatniach 
Žiaci po príchode do školy prejdú s nasadeným rúškom ku svojej skrinke, kde si zložia svoje 
oblečenie, topánky, náhradné rúško a odchádzajú do svojej triedy. Pri šatňových skrinkách ani na 
chodbách sa nezdržiavajú. 
Stravovanie bude prebiehať podľa vopred pripraveného harmonogramu, s ktorým budú 
oboznámení rodičia prostredníctvom tr. uč., web. stránky školy, aby nedochádzalo 
k premiešavaniu skupín. 
Príbory bude vydávať žiakom personál. Žiaci si sami príbor neberú. 
 

Čl. XXII 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky po dobu trvania potreby 

dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové 

podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovných a ďalších predpisov.  

 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 sa budeme riadiť pokynmi 

manuálu pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre 

školský rok 2020/2021 – ORANŽOVÁ FÁZA a ČERVENÁ FÁZA. 
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Zmeny Školského poriadku vstupujú do platnosti 1. septembra 2020. 

 

 

V Nitre, 26. augusta 2020 

 

              RNDr. Slavomíra Palková 

                   riaditeľka školy 
 

 
 


