
Základná škola Družicová 4, Košice 

Riaditeľ Základnej školy, Družicová 4, Košice vydáva na základe rozhodnutia  mesta 

Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/1203 3:1-A2110 zo dňa 22.mája 2020 

Organizačné pokyny k obnoveniu školského  vyučovania s účinnosťou od 1. júna 2020 

pre 1.-5. ročník 

 Prevádzka školy v čase od 7,00 do 16,00 hod. 

 Výučba pre 1.-5 .ročník od 8.00 – 11.30 hod. 

 Stravovanie pre prihlásených žiakov od 11.30 

 Školský klub pre prihlásených žiakov do 16.00 

 

Vstup do budovy školy 

 Ranný príchod žiakov  pred budovu školy v čase od 7,00 do 8,00 hod v sprievode 

zákonného zástupcu prípadne dospelej osoby. 

 Vstupovať do budovy  môžu len žiaci cez tri vchody A,B,C.: 

A) Zadný vchod pre 1. stupeň a ŠKD budú využívať žiaci 1. a 2. ročníka. 

B) Hlavný vchod pre 2. stupeň budú využívať žiaci 3. a 4. ročníka. 

C) Žiaci 5. ročníka budú využívať vchod cez zadnú časť areálu školy, vchod do 

telocviční a plavárni v čase od 7,30 do 8,00 hod. 

 Pred vstupom do budovy bude vykonaný ranný filter žiakov: 

 Prvý deň odovzdávanie vyplneného, podpísaného  čestného prehlásenia  

prihlásených (zaslané rodičom elektronicky ako príloha pokynov)  

 Meranie telesnej teploty.  

 Dezinfekcia rúk.  

 Označenie čipom  príchod žiaka do školy. 

 Prezúvanie a uloženie  vecí  a náhradného rúška v pridelenej šatňovej skrinke 

 Vstup do priestorov pridelenej triedy. 

 Po každom prerušení dochádzka žiaka v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič  nové písomné 

vyhlásenie  

 

Výučba, výchovné aktivity v ŠKD 

 Vyučovanie podľa rozvrhu skupiny s prideleným pedagogickým zamestnancom v čase 

od 8,00 do 11,30 hod. 

 Štruktúra vyučovania bude  zameraná na rozvoj kompetencií žiakov. Obsah a formy 

stanoví učiteľ  

 Výchovné aktivity v ŠKD ,obsah a formy stanoví vychovávateľ 

 

Opustenie budovy môže byť: 

 Žiaci odchádzajúci domov po vyučovaní, bez obeda samostatne, alebo 

s doprovodom. 

 Žiaci idú na obed a odchádzajú domov samostatne, alebo s doprovodom. 

 Žiaci s poobednou činnosťou v ŠKD po činnosti výchovného programu, alebo 

 do 16,00 hod v sprievode dospelej osoby, alebo samostatne po predloženej písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu. 

 

V Košiciach 26.05.2020    Mgr. Jozef Varga, riaditeľ školy 



Základná škola Družicová 4, Košice 

 


