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1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov od 2. 9. 2020 

do 20.9. 2020 

 

1. Školská dochádzka je povinná.  

2. Prevádzka školy bude v čase od   7:30 h do 17:30 h. Ranný školský klub detí nebude, žiaci 

1.stupňa môžu ostať v ŠKD do 17,30 h. 

3. Do 20. 9. 2020 nepovoľujem krúžkovú činnosť. 

4. Žiaci budú prichádzať do školy v čase 7:35 – 7:55 podľa nasledovného harmonogramu: 

 

7:35 h =    1.a 3.ročník, 5.a 8.ročník 

7:45 h =    2.a 4. ročník, 6.,7.a 9.ročník 

 

5. Platí prísny zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov školy.  

6. Žiak príde v určenom čase do školy v rúšku, vstúpi do vestibulu  školy a vydezinfikuje si ruky 

na bezdotykovom dávkovači dezinfekcie. 

7. Následne žiak s rúškom na tvári ide priamo ku vlastnej šatňovej skrinke, prezuje sa a odíde 

do triedy, do ktorej bol zaradený. Žiak 1.stupňa si rúško dáva dole až v uzatvorenej skupine 

žiakov, alebo sa pokúsi mať rúško aj v triede. Žiak 2. stupňa si rúško dole nedáva.  

8. Dňa 2.9. 2020 žiaci prichádzajú podľa osobitného organizačného zabezpečenia (Slávnostné 

otvorenie školského roka - príloha č.1) 

9. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v  dávkovači a papierovú utierku, ktorú po 

použití odhodí do koša. 

10. Po použití WC použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

11. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy. 

12. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne 

vetranie.  

13. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 2x denne. Dezinfekcia 

dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet 

ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, 

pedagogickí zamestnanci a  ďalší zamestnanci školy nachádzajú.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Stravovanie v školskej jedálni 

 

1. Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30-14:15 podľa osobitného organizačného 

zabezpečenia. 

2. Obedy budú zadarmo do 31.12.2020, zákonný zástupca je povinný zaplatiť len  režijné 

náklady.  

3. Žiak prichádza do školskej jedálne s rúškom. Po vstupe do priestorov ŠJ si každý umyje ruky 

(použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky použitím stojana 

dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom. Rúško si následne žiak stiahne z tváre pod bradu.  

4. Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú 

a neberú si ani príbor. 

5. Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.   

6. Do jedálne budú žiaci vstupovať podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa, ktorý zodpovedá 

za bezpečnú a plynulú koordináciu jednotlivých skupín podľa harmonogramu. 

7. Harmonogram na obedy viď príloha č.4 

 

3. Výchovno - vzdelávací proces od 2. 9. 2020 do 20.9. 2020 

1. Škola bude otvorená od 7,30 h do 17,30 h. 

• Telesná výchova nebude prebiehať v telocvični, ale výlučne v školskom areáli.  

• Učitelia výchovných predmetov budú v prípade priaznivého počasia realizovať 

výučbu so žiakmi v exteriéroch školského areálu. 

• Veľká prestávka sa bude realizovať len v triede.  

• Návšteva WC nesmie byť hromadne, učiteľ a dozor konajúci púšťa žiakov priebežne. 

• Vyučujúci zodpovedá za časté vetranie v triedach a dodržiavanie nosenia rúšok.  

 

4. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

Zákonný zástupca: 

1. predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky 

žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni „Zdravotný dotazník a  písomné 

vyhlásenie“ o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť (tlačivá 

v prílohe č.2), 

2. rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, 

náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do 

priestorov základnej školy, 

3. berie na vedomie, že 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. Následne telefonicky kontaktujú  pediatra a konajú podľa jeho 

pokynov. Výsledok oznámi zákonný zástupca  mailom triednemu učiteľovi,   

4. zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, 

ktoré mu vystačí na celý deň, 

5. 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), 

6. dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté 

v tomto dokumente, 

7. zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú 

v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy 

nepohybujú, 

8. rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou, 

9. riadi sa manuálom opatrení (SEMAFOR) vydaných 

ministerstvom https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/


Príloha č.1 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 

2.septembra 2020 

Všeobecné informácie: 

 Všetci žiaci prichádzajú do školy v rúškach, odovzdajú triednym učiteľom podpísaný  

Zdravotný dotazník (zverejnený na webovej stránke školy). Ak žiak nedonesie Zdravotný  

dotazník a rodičom podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu, nemôže vstupovať  

do budovy školy.  

 Nástup žiakov je nasledovný: 

7.55 – 8.05 Stretnutie učiteliek s deťmi 1. ročníka (pripnutie mašličky) Do budovy školy 

s dieťaťom vstupuje iba jeden zákonný zástupca s rúškom. 

Vstup do budovy vchodmi:  

- hlavný vchod: 1.A a 1.D 

- bočný vchod č.1: 1.C 

- bočný vchod č.2: 1.B 

8.15 – 8.25 Stretnutie triednych učiteľov so žiakmi 2. – 9. ročníka 

Vstup do budovy 1. stupňa vchodmi:  

- hlavný vchod 2.B, 2.C 

- bočný vchod č.1: 4.C, 2.A 

- bočný vchod č.2: 3.B, 3.C, 4.A  

Pred školskou jedálňou sa zídu 4.B a 3.A 

Vstup do budovy 2. stupňa vchodmi: 

- hlavný vchod 9.A, 5.B, 5.C  

- bočný vchod č.1: 6.A, 6.C, 5.A 

- bočný vchod č.2: 8.A, 7.A, 7.B, 6.B  

Pred športovou halou sa stretnú 8.B, 9.B 

 Program prvého dňa: 

8.30 hymna a príhovor riaditeľky školy PaedDr. Zuzany Kaliarikovej 
v 2. – 9. ročníku nasledujú triednické hodiny (privítanie, BOZP, školský poriadok, poučenie 
o preventívnych opatreniach v škole počas pandémie, rozvrh hodín, pomôcky, ...) 
10.30 Ukončenie prvého školského dňa a odchod žiakov domov 
 

 Prvý deň nie je nutné mať prezuvky, od 3.9.2020 je povinnosť používať v škole prezuvky 
(uloženie v skrinke aj s náhradným rúškom) 

 Rodičia sú povinní mať po celú dobu pobytu v škole v 1. triede prekryté horné dýchacie 
cesty rúškom. 

 Harmonogram obedov dňa 2.9.2020 

Všetkých žiakov 2. stupňa odvedú do školskej jedálne triedni učitelia v časoch: 

- 9. ročník – 10.30  

- 8. ročník – 10.35 

- 7. ročník – 10.40 



- 6. ročník – 10.45 

- 5. ročník – 10.50 

 

Žiaci 1. stupňa idú na obed s p. vychovávateľkami nasledovne: 

- 1. ročník – 11.00 

- 4. ročník – 11.10   

- 3. ročník – 11.20 

- 2. ročník – 11.35 

 
 Prvý deň bude prevádzka ŠKD do 16.00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  

pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

Meno a priezvisko 

zákonného  zástupcu: 
 

Meno dieťaťa:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského 

roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, 

aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa v procese vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa: 

Vyhlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo 

Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* v termíne od 

17. 8. do 31. 8. 2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav 

dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti 

hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne 

kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa 

nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky 

dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, 

ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné 



ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 

vyrážkami). 

 

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho 

ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, 

začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, 

hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, 

oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica 

niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na 

koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie 

(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v 

domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli 

na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal 

mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného 

zástupcu: 
 

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


