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Dátum nadobudnutia účinnosti 01. 06. 2020 



Pokyny a preventívne opatrenia riaditeľa ZŠ s MŠ upravujúce podmienky prevádzky a 
vnútorného režimu základnej školy do konca školského roka 2019/2020, vzťahujúce sa na 

zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov na predchádzanie a šírenie 
koronavírusu COVID-19. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Na základe usmernení a opatrení orgánov štátnej správy v súvislosti s cieľom zamedzenie 
a predchádzanie šírenia koronavírusu COVID-19 vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ nasledovné 
preventívne opatrenia vzťahujúce sa na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 
a zamestnancov na predchádzanie a šírenie koronavírusu COVID-19. 
 

Čl. 2 

Prevádzka ZŠ 

 

1) Prevádzka v ZŠ od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020 bude zabezpečovaná v čase od 7:30 do 16:30 hod., 

v tomto období bude prevádzka ZŠ maximálne 9 hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov 

v jednej skupine. 

2) Príchod žiakov do školy a ranný skríning sa bude vykonávať v čase od 7:30 do 8:10 hod. 

3) V tomto období sa ruší ranná prevádzka ŠKD. 

 

Správanie žiaka pred vstupom do školskej budovy 

1) Pri príchode na výchovno-vzdelávací proces musí mať každý žiak dve rúška a papierové 

jednorazové vreckovky. 
2) Pred vstupom do budovy školy má rúško a dodržiava odporúčanú vzdialenosť medzi 

osobami dva metre. Rúško si môže odložiť až po príchode do triedy. 

 

Organizácia príchodu žiakov na výchovno-vzdelávací proces 

1) Žiaci sú vpúšťaní na vyučovanie od 7:30 do 8:10 podľa rozpisu skupín vchodmi: hlavným 
(Vývojová ul.) – 1.a 2.ročník a vedľajším vstupom (Kovácsova ul.) – 3.a 4.ročník. 

2) Pred prvým vstupom do školy žiak odovzdá dozor konajúcemu učiteľovi pri vchode 
písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

3) Pred vstupom do školy dozor konajúci učiteľ zmeria žiakovi teplotu bezdotykovým 
teplomerom a žiak vykoná dezinfekciu rúk. 

4) Žiakovi, ktorému bude nameraná zvýšená teplota, odmeria dozor konajúci učiteľ teplotu 
znova po 5 minútach. Ak sa v druhom meraní potvrdí zvýšená teplota žiaka, žiak nebude vpustený na 
výchovno-vzdelávací proces. O uvedenom bude informovaný zákonný zástupca žiaka, ktorý si pre 
neho príde. 

5) Po vstupe do budovy sa žiak zaregistruje ID čipom. 
6) Žiaci nepoužívajú šatne, ale sa presunú do určenej triedy, kde sa prezujú a odložia si svoje 

veci do vrecúška. V triede žiak nemusí používať rúško a môže si ho odložiť do vrecúška. 
7) Písomné vyhlásenie predkladá žiak svojmu vyučujúcemu aj po každom prerušení jeho 

dochádzky do ZŠ v trvaní viac ako tri po sebe idúce dni. 

 

 

 

 



Organizácia vyučovania 

1) Na prvom stupni v ročníkoch 1.- 4. bude učiť jedna učiteľka v triede, ak v mesiaci jún nedôjde 
u učiteľa k prekážkam v práci.  

2) V prvom až štvrtom ročníku sa budú žiaci učiť denne 4 hodiny. Vyučovanie sa bude riadiť 
upraveným rozvrhom.  

3) Vyučovanie bude prebiehať výhradne v areáli školy. Je zakázané opúšťať areál školy. (budova 
školy a školský dvor).  

4) Podľa možností a podmienok školy bude prebiehať výchovno–vzdelávací proces aj vo  
vonkajšom areáli školy.  

5) Žiaci v škole od 1.6. do 30.6. 2020 nebudú priebežne klasifikovaní t.j. učitelia ich nebudú 
skúšať ani im zadávať písomné práce, ktoré by boli klasifikované.  

6) Telesná výchova a informatika sa z bezpečnostných a hygienických dôvodov vyučovať 
nebude. V areáli školy budú prebiehať pohybové aktivity.  

7) Žiaci 1.-4. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia neprihlásili na prezenčnú formu vyučovania 
pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou prostredníctvom portálu EDUPAGE. Vyučovanie bude 
prebiehať podľa rozvrhu, ktorý budú mať deti, ktoré sa vyučujú prezenčne v škole. Cez Microsoft 
Teams bude prebiehať vyučovanie len v 2.a 4.ročníku.  

8) Dištančné vyučovanie žiakov 5.-9. ročníka pokračuje v nezmenenej forme a obsahu do 
30.6.2020. Je možné, že niektoré predmety budú vyučovať iní učitelia z dôvodu, že niektorí učitelia 
budú vyučovať prezenčne.  

9) Krúžková činnosť nie je povolená ÚVZ.  
10) Súčasťou vyučovacieho procesu na prvom stupni bude oboznamovanie sa so základnými 

hygienickými pravidlami: dôkladné umývanie rúk, dodržiavanie sociálneho odstupu, zásadami 
používania rúšok a spôsobom ich o odkladania. Toto zabezpečia triedni učitelia.  
 

1.a 2.ročník:  

Príchod do školy cez vchod z Vývojovej ulice : 7,30 – 7,55 

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 : 7,30 - 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 

ŠKD: 12,00 – 16,30 
 
Správanie žiakov v triedach 

1) Každý žiak v triede zaujme svoje pridelené miesto. 

2) V triede sa správa podľa pokynov pedagogického zamestnanca, ktorý pracuje so 
skupinou. 

3) Rúško používa a ostatné hygienické opatrenia vykonáva podľa pokynov pedagogického 
zamestnanca. 

 

 

 



Správanie žiakov počas prestávok 
1) Počas júna nie je nastavené zvonenie. Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúcich. 
2) Prestávky sa organizujú v školskej budove a jedna v areáli školy. Žiak si počas nich pripraví 

veci na nasledujúcu hodinu, môže sa občerstviť a nadesiatovať. 
3) Pri každom opustení triedy si žiak musí dať rúško. 
4) Na WC odchádza samostatne, vykoná potrebu a zbytočne sa tu nezdržiava. Rešpektuje 

pokyny dozor konajúceho učiteľa. 
 
Odchod žiakov zo školy 

1) Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci, ktorí sa neprihlásili na stravovanie domov. 
Zoberú si svoje osobné veci a z triedy odídu pod vedením príslušného vyučujúceho.  

2) Po skončení vyučovania môžu deti 1.-4. ročníka odchádzať domov samostatne na základe 
písomného prehlásenia zákonného zástupcu. 1.6. 2020 je povinný zákonný zástupca dieťaťa priviesť 
aj odviesť dieťa osobne.  

3) Po opustení školskej budovy sa nezdržiavajú pred školou a dodržiavajú odstupy dvoch 
metrov. 

4) Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí zostávajú v školskom klube detí, zostávajú v triede. 
 
Organizácia stravovania 

1) Školská jedáleň (ďalej len ŠJ) je v prevádzke len pre žiakov a zamestnancov, ktorí sa 
zúčastňujú prezenčného vyučovania a pracujú na pracovisku.  

2) Po príchode do jedálne si deti vydezinfikujú ruky.  

3) Žiaci vstupujú do jedálne v rúškach, prihlásia sa na odber obedu ID čipom a odoberú si stravu. 
Príbory majú pripravené na stoloch. Pri jednom stole obedujú najviac dvaja žiaci. Počas celého 
pobytu v školskej jedálni rešpektujú pokyny dozor konajúceho učiteľa. 

4) Stravovanie v školskej jedálni je organizované po dvoch skupinách v závislosti od 
počtu žiakov v skupine. 

Stravovanie detí ŠKD: 
1.ročník – 11:45 – 12:15 hod 
2.ročník – 12:25 – 12:55 hod 
3.a 4.ročník – 13:05 – 13:35 hod 
 

5) Po skončení jedenia, odnesú použitý riad a príbor k okienku a disciplinovane opustia 
školskú jedáleň. 

6) Pred vstupom do ŠJ si odložia žiaci školské tašky na určené miesto v jedálni podľa pokynov 
dozor konajúceho učiteľa. Pri odchode zo školy si vezmú odložené veci z triedy a opustia školskú 
budovu. 
 
Organizácia školského klubu detí 

1) Oddelenie školského klubu detí tvoria žiaci z dopoludňajšej skupiny, ktorých zákonný 
zástupca prihlásil do klubu. 

2) Vychovávateľka si svoju skupinu preberie v triede po skončení vyučovania. 
3) Na obed odchádzajú žiaci podľa rozpisu skupín. 
4) Popoludňajšia výchovná činnosť bude prebiehať organizovane v triedach a na školskom 

dvore. 

5) Vyberanie detí zo Školského klubu je možné do 14:00 hod. Neskôr od 14:30 do 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Čl. 3 

Vykonané preventívne opatrenia a odporúčania vzťahujúce sa na zamestnancov, žiakov, rodičov 
a zákonných zástupcov žiakov   

 

1) Pri ceste do školy sa zamestnanci, sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, nevstupujú do budovy 

školy.   

2) Pred základnou školou je odporúčané minimalizovanie zhromažďovania osôb.   

3) Zavádza sa každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny 

pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom a dezinfekcia rúk všetkých osôb 

pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri hlavnom vstupe do budovy. 

4) Žiakovi, ktorému bude nameraná zvýšená teplota, odmeria dozor konajúci učiteľ teplotu znova po 5 

minútach. Ak sa v druhom meraní potvrdí zvýšená teplota žiaka, žiak nebude vpustený na výchovno-

vzdelávací proces. O uvedenom bude informovaný zákonný zástupca žiaka, ktorý si pre neho príde. 

5) Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).   

6) Žiak si v triede  odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).   

7) Žiaci v období od 01. 06. 2020 – 30. 06. 2020 nevyužívajú skrinky v šatniach a odchádzajú po rannom 

filtri do svojej triedy. 

8) Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a 

externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.   

9) Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.  

10) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) 

majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v 

ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.   

11) Zamestnanci majú povinnosť zabezpečovať pravidelné intenzívne vetranie priestorov na svojich 

pracoviskách. 

12) Odporúča sa organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, 

alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-

výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.  

13) Pedagogický zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri 

kašľaní a kýchaní.   

14) Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID – 19, je nutné umiestniť ho do 

samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

O týchto skutočnostiach musia zamestnanci neodkladne informovať riaditeľa ZŠ prípadne zástupcu 

riaditeľa. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to 

v prípade infekčných ochorení. 

15) Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov sa organizuje 

tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov 

školy, ak to dovoľujú aktuálne podmienky na pracovisku. 

16) Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, 

dezinfekcii atď.. 

17) Toalety sa vybavujú mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre 

bezpečné osušenie rúk. Odporúča sa nepoužívať tuhé mydlo, textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.   



18) Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe 

priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 

19) Odporúča sa nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 

20) Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

21) Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.  

22)  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký 

počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).   

 

Čl. 4 

Opatrenia pre zamestnancov ZŠ 

 

1) Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú  pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí 

nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorenia COVID – 19. 

2) Ostatné činnosti v škole, (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogický zamestnanci, ktorí nepatria 

do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. 

3) K rizikovým skupinám patria: 

a) tehotné ženy, 

b) osoby staršie ako 60 rokov, 

c) osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, 

kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo imunodeficientným 

syndrómom). 

4) V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto 

skutočnosť v zdravotnom dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 

1). 

5) Ak sa u zamestnanca ZŠ objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľa ZŠ prípadne zástupcu riaditeľa a opustí svoje pracovisko  

v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

6) Zamestnanec je povinný pred prvým návratom do zamestnania a následne po každom návrate do 

zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku odovzdať zamestnávateľovi vyplnený 

dotazník, príloha č. 1. (zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania) 

7) Zamestnanec je povinný vykonávať každodenne pri vstupe na pracovisko ranný skríning: 

a) dezinfekcia rúk, 

b) následne zmeranie teploty bezdotykovým teplomerom a zaznamenanie telesnej teploty do 

predpísaného tlačiva. 

8) Zamestnanci sú povinní dodržiavať navzájom sociálny odstup.  

9) Zamestnanci školy sú povinní riadiť sa hygienickými štandardami a kontrolovať, aby ich dodržiavali aj 

žiaci. 

10) Sú povinní ohlásiť akýkoľvek nedostatok, ktorý si všimli (napr. chýbajúce mydlo, utierky, dezinfekcia a 

podobne).  

 

 

 

 



       Čl. 5 

Preventívne opatrenia a odporúčania pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov 
 
v súvislosti so šírením koronavírusu – COVID - 19 je niekoľko zásad, ktorých dodržiavaním vieme 
zvýšiť našu spoločnú ochranu pred vírusom. Nasledovné zásady môžu prispievať k spomaleniu šírenia 
vírusu. Preventívne hygienické opatrenia je potrebné dodržiavať zo strany každého z nás.  
 

1) Rodič a zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk).   

2) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

3) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca 

školského roku 2019/2020.  

4) Rodič a zákonný zástupca dieťaťa nevstupuje do budovy školy. 

5) Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka 

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

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).   

6) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto 

situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj 

bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto 

podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

7) Rešpektujte minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

8) Neposielajte dieťa do školy s príznakmi ochorenia. 

9) Žiakov, ktorí majú príznaky choroby - nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich 

úplného vyliečenia. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Tieto opatrenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu riaditeľa ZŠ s MŠ od 01.06.2020. 

2) Uvedené opatrenia platia do odvolania a budú upravované podľa aktuálneho vývoja a na základe 

usmernení a opatrení orgánov štátnej správy. 

3) Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od  

1. júna 2020, a je koncipovaný hlavne z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutí 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

 

 

V Bratislave: 29. 05. 2020 

  

             Mgr. Rastislav Kunst 

               ____________________ 

                                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ 


