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Dodatok č. 1  k Školskému poriadku ZŠ Mojmírova 98, Piešťany 

Dodatok sa vydáva na základe mimoriadnej situácie spôsobenej šírením 

ochorenia COVID – 19 
1. Školská dochádzka je pre žiakov povinná. 

2. Žiaci musia absolvovať ranný filter. Do pavilónov školy vchádzajú podľa aktuálnych 

organizačných pokynov, ktoré sú zverejnené na web stránke školy, bližšie budú 

oboznámení na triednickej hodine.  

3. Zákonný zástupca žiaka je povinný  pri nástupe dieťaťa do školy vyplniť Vyhlásenie 

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Dotazník. 

4.  Zákonný zástupca žiaka je povinný znovu vyplniť uvedené dokumenty, ak dieťa 

vymešká viac ako tri dni za sebou súvisle. 

5. Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné 

pre žiakov druhého stupňa základných škôl. 

6. Pre žiakov 1. stupňa bude nosenie rúšok v triede dobrovoľné.  

7. Právnu zodpovednosť za odmietnutie nosenia rúška nesie zákonný zástupca žiaka 

podľa platných nariadení. 

8. Obmedzujú sa kontakty medzi triedami na vyučovaní, počas prestávok zostávajú 

žiaci vo svojich triedach. V prípade, že žiak opúšťa triedu a vstupuje do spoločných 

priestorov školy, je povinný mať rúško. Dodržiava hygienu rúk, používa 

dezinfekčné prostriedky.  

9. Neorganizujú sa hromadné podujatia. 

10. Dodržiava sa zásada R – O – R ( ruky - odstup – rúško) 

11. Ranný zber ŠKD nebude, žiaci 1. stupňa budú prichádzať do svojich tried od 7: 00 

hod. Nariadenie platí pre prvé dva školské týždne (podľa nariadení MŠVVaŠ môže 

byť predĺžené). 

12. Činnosť  ŠKD sa realizuje vo svojich triedach. 

13. Žiaci 2. stupňa budú vstupovať do budovy školy dvoma vchodmi v čase od 7:45 

hod., pričom budú dodržiavať odstupy.  

14. Žiaci 1. stupňa, ktorí nenavštevujú ŠKD a žiaci 2. stupňa, budú po ukončení 

vyučovania odchádzať do ŠJ s vyučujúcim na poslednej hodine a budú sa riadiť 

jeho pokynmi pre vstup do jedálne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Piešťanoch dňa 30.8.2020 

 

 

      Mgr. Rudolf Kollár 

                                                    ...........................................     

    riaditeľ školy 
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Dodatok č. 2  k Školskému poriadku ZŠ Mojmírova 98, Piešťany 

Dodatok sa vydáva na základe mimoriadnej situácie spôsobenej šírením 

ochorenia COVID – 19 
1. Školská dochádzka je pre žiakov povinná. 

2. Škola sa riadi aktuálnym Školským semaforom. 

3. Žiaci musia absolvovať ranný filter. Do pavilónov školy vchádzajú podľa aktuálnych 

organizačných pokynov, ktoré sú zverejnené na web stránke školy, bližšie budú 

oboznámení na triednickej hodine.  

4. Zákonný zástupca žiaka je povinný  pri nástupe dieťaťa do školy vyplniť Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti  dieťaťa. 

5.  Zákonný zástupca žiaka je povinný znovu vyplniť uvedený dokument, ak dieťa 

vymešká viac ako tri dni za sebou súvisle. 

6. Zákonný zástupca pre udelenie výnimky z karantény predloží vyplnený formulár 

Oznámenie o výnimke z karantény.  

7. Nosenie rúšok sa riadi platnými nariadeniami ( Vyhlášky ÚVZ). 

8. Právnu zodpovednosť za nosenie rúška nesie zákonný zástupca žiaka podľa 

platných nariadení. 

9. Obmedzujú sa kontakty medzi triedami na vyučovaní, počas prestávok zostávajú 

žiaci vo svojich triedach. Dodržiavajú hygienu rúk, používajú dezinfekčné 

prostriedky.  

10. Neorganizujú sa hromadné podujatia. 

11. Dodržiava sa zásada R – O – R ( ruky - odstup – rúško) 

12. Ranný zber ŠKD nie je, žiaci 1. stupňa prichádzajú do svojich tried od 6: 30 hod.  

13. Činnosť  ŠKD sa realizuje vo svojich triedach. 

14. Žiaci 2. stupňa vstupujú do budovy školy určenými vchodmi v čase od 7:45 hod., 

pričom dodržiavajú odstupy a prejdú ranným filtrom.  

15. Žiaci 1. stupňa, ktorí nenavštevujú ŠKD a žiaci 2. stupňa, budú po ukončení 

vyučovania odchádzať do ŠJ s vyučujúcim na poslednej hodine a riadia sa jeho 

pokynmi pre vstup do jedálne. 

 

 

 

 

V Piešťanoch dňa 30.8.2021 

 

 

 

        Mgr. Jana Chlepková 

                                                                              ...................................................  

         poverená riadením školy 

 

 

 


