
 

ČO SA MENÍ PRE MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

• Školy sa otvoria od 1. júna.  
• Otvoria sa škôlky, prvý stupeň a 5. ročník základných škôl (podľa možností konkrétnej 

školy). 
• Škola bude dobrovoľná.  
• V škôlke môže byť maximálne 15 detí v skupine, v školách najviac 20 žiakov na jednu 

triedu. 
• V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré predtým neboli v spoločnej triede. 

Vytvorená skupina sa môže meniť v prípade poklesu počtu detí v skupinách, ale až 
v nasledujúcom týždni. 

• Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, alebo pre vyššie ročníky bude zabezpečené 
dištančné vyučovanie, v rámci personálnych možností školy. 

• Materské aj základné školy budú prednostne umiestňovať deti rodičov v prvej línii, 
t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 
policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov. 

• Pri prijatí majú prednosť deti rodičov, ktorí musia fyzicky chodiť do práce a deti, ktoré 
majú od 1. septembra nastúpiť do školy. 

Ako budú fungovať školy a škôlky? 

• Rodič musí pri prvom nástupe dieťaťa do školy podpísať a odovzdať vyhlásenie, že 
dieťa/žiak nemá príznaky koronavírusu a nemá nariadenú karanténu. 

• Dochádzka do školy je povolená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.  
• Rodičia sa budú môcť v priestoroch škôlky zdržať pri privedení dieťaťa maximálne 

desať minút a budú musieť mať na tvári rúško, resp. v súlade s aktuálnym 
nariadením. 

• Rodič zabezpečí pre dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  
• Škôlka a škola zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej 

triedy bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy. 
• V škôlke sa v závislosti od počasia prevažná väčšina aktivít organizuje v exteriéri. 
• Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 
• Žiak základnej školy nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej 

skupiny. 
• Dobrovoľná účasť detí v školách resp. nemožnosť zúčastňovať sa vyučovania z 

dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje školám pokračovať vo vzdelávaní podľa 
školského vzdelávacieho programu.  


