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Pokyn riaditeľa ZŠ č. 1/2020 

 k  vnútornému režimu školy a podmienkam zaistenia bezpečnosti a 

ochrany zdravia žiakov v škole po otvorení prevádzky školy od 1. 6. 2020 

 

 

Tento pokyn je vytvorený z dôvodu zmien vyplývajúcich z prevádzkového poriadku, 

pracovného poriadku, organizačného poriadku a školského poriadku školy. 

Je potrebné mať nastavené organizačné kroky vo výchove a vzdelávaní v súlade 

s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a rozhodnutiami ministra školstva 

vedy, výskumu a športu SR.  

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole 

Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie 

v súvislosti s COVID-19 v SR a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal 

opatrenie OLP/4083/2020, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto opatrenia v súvislosti s 

otvorením prevádzky Základnej školy Slovenská Kajňa od 1. 6. 2020 riaditeľ školy nariaďuje 

prísne dodržiavanie preventívnych ochranných opatrení v súvislosti s nákazou COVID-19.  

 

Preventívne opatrenia pre žiakov:  

 

 Žiak podstupuje ranné meranie teploty, v šatni sa zdržiava nevyhnutný čas a následne 

sa presúva určenou trasou do svojej triedy.  
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 Žiak má v aktovke odložené rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného 

rúška). 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny 

v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.  

 Žiak dodržuje zasadací poriadok v triede alebo učebni, svojvoľne nemení miesto.  

 Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.  

 Žiak si po každom návrate z externých priestorov školy dezinfikuje ruky.  

 Žiak sa presúva po chodbách za účelom návštevy toaliet bez sociálneho kontaktu so 

žiakmi z druhej skupiny. 

 Odchod na WC žiak hlási učiteľke skupiny. Svojvoľné opustenie triedy z akéhokoľvek 

dôvodu je zakázané. 

 Žiak nevychádza z triedy, nevyhľadáva spolužiakov z inej skupiny. 

 Za dodržiavanie týchto opatrení zodpovedá pedagogický dozor na chodbe a vyučujúci 

v danej skupine  

 

Preventívne opatrenia pre zamestnancov školy:  

 

 Každý zamestnanec školy si pred nástupom na pracovisko relevantným spôsobom 

kontroluje aktuálny zdravotný stav (zmeria si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia 

teploty na fyziologickú úroveň nejde do práce, oznámi túto skutočnosť 

zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v prípade 

zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, 

nádcha).  

 Pri prvom vstupe do práce všetci pedagogickí zamestnanci vyplnia dotazník 

o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. 

 Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19 alebo 

podozrivou z ochorenia na COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v 

blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť zamestnávateľovi.  

 Každý zamestnanec školy podstupuje ranné meranie teploty.  

 Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy na COVID-19 v priebehu 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v 

najkratšom možnom čase s použitím rúška.  
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 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov na COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti (izolačná miestnosť VIII. B č. d. 9) a 

kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Za vykonanie 

opatrenia zodpovedá pedagogický dozor.  

 Každý zamestnanec školy si často umýva ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 

sekúnd. 

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. ped. asistent, soc. pracovník) 

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

procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí vždy rúško alebo ochranný štít. 

 Nepedagogickí zamestnanci školy sa podieľajú pri rannom meraní teploty, v prípade 

potreby zabezpečujú vykonávanie preventívnych opatrení žiakmi (presuny na toalety, 

ranné príchody a odchody žiakov)  

 

Školník  

– zabezpečuje uzamknutie prevádzky školy po rannom schádzaní sa žiakov. Zakazuje 

sa vstup rodičom a iným osobám do budovy školy (donášková služba, predajcovia, 

návštevy). V prípade potreby privolá učiteľa, ktorý vykonáva pedagogický dozor.  

- zabezpečuje dezinfekciu multifunkčného ihriska raz denne po odchode žiakov zo 

školy.  

- zabezpečuje organizáciu pohybu osôb pred vnútornými a vonkajšími priestormi školy 

tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. 

 

Upratovačky  

– zabezpečujú upratovanie a dezinfekciu toaliet - minimálne dvakrát denne a podľa  

potreby, 

- vykonávajú dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí, 

nepedagogickí a odborní zamestnanci stretávajú raz denne – po skončení vyučovania, 

po odchode všetkých zamestnancov zo školy, 
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- vykonávajú dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, 

ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí minimálne dvakrát denne (počas 1. vyuč. hodiny 

a po veľkej prestávke) a podľa potreby – (vstupný areál, toalety, kľučky dverí ) 

- priebežne dopĺňajú dezinfekciu, mydlo a papierové utierky na toaletách a v triedach, 

- nosia vždy rúško alebo ochranný štít, 

- zabezpečujú, aby smetné koše nemali uzáver, 

- pri dezinfekcií a likvidovaní odpadu používajú ochranné rukavice. 

 

Ak sa u nepedagogického zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v 

priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy, postupuje 

podľa pokynov krízového tímu a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím 

rúška.  

 

Pedagogickí zamestnanci: 

 

Učiteľka skupiny 

 Metódy a obsah vzdelávacích činností  bude prispôsobovať konkrétnej skupine. 

 Obsah a formu vzdelávacích činností  bude voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-

epidemiologické opatrenia. 

 Učiteľka skupiny  zabezpečí rozostupy medzi žiakmi podľa zváženia a možností pri 

každej činnosti. 

 V prvý deň vyučovania oboznámi žiakov s preventívnymi ochrannými opatreniami. 

 Zabezpečuje dodržiavanie preventívnych ochranných opatrení žiakmi. 

 Opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní 

a kýchaní. 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v škole, vo svojej skupine bezodkladne 

túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy, ktorý vzniknutú situáciu rieši s krízovým 

tímom, so zriaďovateľom, príslušným RÚVZ,  ďalšími zamestnancami školy, 

zákonnými zástupcami. Žiaka s možnými príznakmi na COVID-19 izoluje do príchodu 

zákonného zástupcu v určenej izolačnej miestnosti (VIII.B, č. d. 9). 

 Žiakom, ktorí do školy nenastúpia po dohode s rodičmi zabezpečí dištančné vzdelávanie 

podľa podmienok skupiny a možnosti, ktoré má. 

 Dopĺňa triednu knihu podľa usmernení a odporúčaní od 1. 6. 2020 do 30.6.2020. 

 Nerealizuje písomné a ústne skúšanie do konca školského roka. 
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 Nosí do triedy mobil, aby bola v kontakte so zákonným zástupcom. Používa ho v 

režime, ktorý nevyrušuje vzdelávanie žiakov. 

 Nosí rúško mimo triedy svojej skupiny. Pri vykonávaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu sa rúško odporúča podľa vlastného zváženia. 

 Pravidelne a intenzívne vetrá miestnosť zverenej skupiny.  

 Využíva školský dvor, multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko na pobyt vonku  

a telesno-pohybové aktivity.  

 Minimalizuje kontakt s inou skupinou vrátane zamestnancov školy.  

 Vonku zabezpečí pre skupinu oddelený priestor alebo sa skupiny budú intervalovo 

striedať. Skupiny sa nesmú miešať! 

 Pred každým odchodom do svojej triedy v prípade výchovno-vzdelávacieho procesu si 

dôkladne umyje ruky mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd. 

 Vyučujúci v triede počas prestávok neopúšťa skupinu. V nutných prípadoch odchádza 

z triedy až vtedy, ak je na chodbe ped. dozor. 

 

Dozor na chodbách (asistentky, učitelia) 

 

 Ranný filter zamestnancov školy vykonáva poverený ped. asistent pri hlavnom vchode 

a ranný filter žiakov vykonávajú poverené asistentky a sociálny pracovník pri 

vchodoch, ktoré sú určené pre jednotlivé skupiny žiakov. 

o Ranný filter zamestnancov školy (pri hlavnom vchode) vykonáva – Mgr. 

Tatiana Popovičová 

o Ranný filter žiakov vykonáva:  

 1.skupina – (1.A a 1.B  - vchod cez spojovaciu chodbu) – Mgr. Antónia Kačmárová 

 2. skupina (2. roč. - vstup cez bočný vchod č.1 – oproti ekonómke) – Mgr. Bc. Monika 

Geľaková 

 3. skupina (3. a 5. roč. – vstup cez bočný vchod č. 2 – oproti 5. ročníku) – Mgr. Jana 

Peštová 

 

o Ranné meranie teploty vykonávajú bezdotykovým teplomerom v strede čela 

každému  žiakovi pri vchode a dozerajú, aby si vydezinfikoval ruky. V prípade, 

že nameraná teplota bude viac ako 37,0 oC, žiak sa nesmie zúčastniť výchovno-

vzdelávacieho procesu a odchádza domov v sprievode sprevádzajúcej osoby. 

 Ped. dozor nevpúšťa  cudzie osoby do budovy školy.  
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 Ped. dozor na chodbách počas vyučovania a prestávok prebieha podľa určeného rozpisu 

(príloha č. 1) 

 Ak sa u asistentiek a učiteľov, ktorí vykonávajú ped. dozor objavia príznaky nákazy 

COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa 

školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.  

 

Riaditeľ školy: 

 

 Na základe počtu žiakov, ktorý bol zistený zabezpečí plynulú prevádzku výchovy 

a vzdelávania. 

 Zabezpečí zmenu rozvrhu spolu s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých 

skupín.(príloha č. 2) 

 Rozvrhne časový harmonogram ranného príchodu žiakov do školy a odchodu zo školy. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 informuje 

príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

 V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u akéhokoľvek zamestnanca školy alebo 

žiaka školy vedenie školy postupuje podľa usmernení príslušného RÚVZ. 

 

Zákonný zástupca žiaka: 

 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ. 

 Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, 

má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy. 

 Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do 

ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) 

 Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové 

vreckovky. 

 Zabezpečí pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky 

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

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom 

prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 

školy. 
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 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom 

prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola 

u dieťaťu nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok 

žiak nenavštevuje školu, výchovno-vzdelávací proces žiaka prebieha dištančnou 

formou! 

 Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa len ku určenému vchodu s dodržaním 

odstupu od ostatných rodičov.  Do budovy školy nevstupuje!  

 Dieťa si preberá po skončení vyučovania pri hlavnom vchode. (zazvoní pri hlavnom 

vchode, oznámi meno dieťaťa po ktoré prišiel službukonajúcemu dozoru a odchádza 

čakať žiaka ku vchodu, ku ktorému je žiak pridelený) 

 Požiadavky na vyučujúcu alebo triednu  učiteľku rieši telefonicky. 

 

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po 

dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba 

tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od 

štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a 

ďalších predpisov. 

Tento dokument je otvorený dokument, môže sa dopĺňať, meniť, vzhľadom ku kapacite 

žiakov v ZŠ je možné skupiny od nasledujúceho pondelka meniť.  

 

 

 

 

 

 

V Slovenskej Kajni: 29.05.2020                                                            ................................ 

                                                                                                                Mgr.Marián Oľšav 

                                                                                                                  riaditeľ školy 
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Príloha č.1 

 

Pedagogický dozor na chodbe (01. 06.  – 30.06. 2020) 

 

 

 

  

 

Pedagogický dozor 

Pondelok Mgr. J. Peštová Mgr. A. Kačmárová 

Utorok Mgr. T. Popovičová Bc. M. Geľaková 

Streda Mgr. J. Peštová Mgr. A. Kačmárová 

Štvrtok Mgr. T. Popovičová Bc. M. Geľaková 

Piatok Ing. P. Žec Mgr. M. Kačmár 

 Pedagogický dozor trvá od 7. 45 – 14.30 h. 
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Príloha č. 2 

ZŠ Slovenská Kajňa  

Rozvrh hodín pre I. sk. (1. A a 1.B) 

Termín od 01.06. 2020 – 30.06. 2020 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Pondelok SJL MAT SJL PVO Obed TSV TSV 

Utorok MAT SJL ZBN SJL Obed VYV VYV 

Streda SJL MAT SJL HUV Obed HUV TSV 

Štvrtok MAT SJL PVO SJL Obed TSV TSV 

Piatok SJL MAT SJL ZBN Obed HUV VYV 
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ZŠ Slovenská Kajňa  

Rozvrh hodín pre II. sk. (2. roč.) 

Termín od 01.06. 2020 – 30.06. 2020 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Pondelok SJL MAT SJL PVO Obed VYV VYV 

Utorok MAT SJL ZBN SJL Obed TSV TSV 

Streda SJL MAT PVO SJL Obed HUV TSV 

Štvrtok SJL ZBN MAT SJL Obed TSV VYV 

Piatok SJL MAT SJL HUV Obed TSV TSV 
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ZŠ Slovenská Kajňa  

Rozvrh hodín pre III. sk. (3., a 5. roč.) 

Termín od 01.06. 2020 – 30.06. 2020 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Pondelok SJL MAT ANJ TSV Obed 

Utorok SJL GEG/VLA MAT HUV Obed 

Streda MAT SJL BIO/PDA VYV Obed 

Štvrtok SJL ANJ MAT TSV Obed 

Piatok SJL MAT DEJ/VLA TSV Obed 
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