
Od 22.6. 2020 nastupuje 5.-9. ročník 

Vážení rodičia, 

s účinnosťou od 22. júna 2020 rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  o 

obnovení vyučovania aj v šiestom až deviatom ročníku. 

Žiaci piateho až deviateho ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:45 do 8:10 

nasledovnými vchodmi : 

➢ hlavným vchodom z Vývojovej ulice žiaci 6., 7., a 9. ročníka 

➢ vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice žiaci 5., 8. ročníka 

U žiakov prvého až štvrtého ročníka zostáva príchod do školy nezmenený. 

Všetky triedy II. stupňa budú mať denne päť vyučovacích hodín podľa rozvrhu. 

1.a 2.ročník:  

Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice : 7,00 – 7,30 (ŠKD) a 7,45 – 8,00 

Začiatok vyučovania: 8,00 1.hod: 8,00 – 8,45 

  2.hod: 8,55 – 9,40 
  3.hod: 9,50 – 10,35 
  4.hod: 10,45 -11,30 

ŠKD: 12,00 – 16,30 

  

3.a 4.ročník:  

Príchod do školy cez vchod z Kovacsovej ulice :    7,00 – 7,30 (ŠKD) a 7,45 - 8,00 

Začiatok vyučovania: 8,15 1.hod: 8,15 – 9,00 

  2.hod: 9,10 – 9,55 
  3.hod: 10,05 -10,50 
  4.hod: 11,00 -11,45 

ŠKD: 12,00 – 16,30 

  

6., 7., 9.ročník 

Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice : 7,45 – 8,10 

Začiatok vyučovania: 8,15 1.hod: 8,15 – 9,00 

  2.hod: 9,10 – 9,55 

  3.hod: 10,05 -10,50 

  4.hod: 11,00 -11,45 

  5.hod: 11,55 - 12,40 

5. a 8.ročník 

Príchod do školy cez vchod z Kovacsovej ulice : 7,45 - 8,10 

Začiatok vyučovania: 8,15 1.hod: 8,15 – 9,00 

  2.hod: 9,10 – 9,55 

  3.hod: 10,05 -10,50 

  4.hod: 11,00 -11,45 

  5.hod: 11,55 - 12,40 



 

Obedy sa budú vydávať žiakom piateho až deviateho ročníku po piatej vyučovacej hodine.   

Stravovanie detí: 

1. a 2.ročník – 11:40 – 12:10 hod 

3. a 4.ročník – 12:15 – 12:45 hod 

5.až 9.ročník – 12:50 – 13:20 hod 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti I. stupňa a školského klubu zostáva bezo zmeny.  

Žiak predloží pri prvom nástupe do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky 

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

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 

(Vyhlásenie).  vyhlasenie.docx 

Žiaci môžu vstupovať do budovy priebežne s primeraným odstupom, s rúškom na tvári, 

telesná teplota sa bude merať len náhodne.  

 

Mgr. Rastislav KUNST, riaditeľ 

 

https://cloud2h.edupage.org/cloud/vyhlasenie.docx?z%3AIEzq6AgBLvmcH35FtvqqrpuuPrFo3uGBAJ5uwOhfaP0vClxQbVPELUAWl61pEGo9

