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ÚVOD 

 

Riaditeľka školy vydáva pokyny, upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného 
režimu ZŠ, ŠKD do konca školského roka 2019/2020. Tento dokument vychádza z 

opatrení a rozhodnutí relevantných úradov platných k 25.5. 2020 a účinných od 
1. júna 2020, a to hlavne z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a 
Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

 

Pohyb žiakov po škole sa riadi týmito princípmi: 
 

 

PRÍCHOD KU ŠKOLE A POHYB PRED ŠKOLOU 

 Žiaci prichádzajú do školy podľa stanoveného harmonogramu  pre jednotlivé triedy   a 
využívať budú vopred určený vchod do budovy. Na príchod žiakov budú dozerať určení 
zamestnanci školy. 

 Pri ceste do školy a zo školy sa na žiakov a sprevádzajúce osoby vzťahujú opatrenia a 

pokyny stanovené ÚVZ SR: 

„Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať 
minimálne 5m odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude 
nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí 
povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho  bydliska pre  všetky  osoby  na 
území SR.“ 

 Žiaci budú do školy prichádzať a odchádzať priebežne tak, aby sa minimalizoval kontakt 

medzi osobami. 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

 Vstup do budovy je umožnený iba žiakom, nie sprevádzajúcim osobám. 
 V prvý deň nástupu do školy odovzdá rodič pred vstupom do budovy školy tlačivo 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (ak žiak vymeškal minimálne 
3 dni z vyučovania, je potrebné opätovne priniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu o 
zdravotnom stave žiaka) 

  Bez Vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka nebude žiakovi 
umožnený vstup do školy. 

 Do budovy školy vchádza žiak s rúškom na tvári, po dezinfekcii rúk a po zmeraní teploty 

bezkontaktným teplomerom. 

 

V BUDOVE ŠKOLY 

 Všetci žiaci a zamestnanci školy nosia v spoločných priestoroch školy rúška (alebo 
tvárové štíty). 

 Každý žiak má so sebou na deň minimálne 2 rúška (v plastovom vrecku) a balíček 
hygienických vreckoviek. 



 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov 
bude pedagogickými zamestnancami organizované tak, aby bol minimalizovaný 
kontakt s inými skupinami a jednotlivcami. 

 Po použití toalety a pred každým jedlom si žiaci dôkladne umyjú ruky dezinfekčným 
mydlom a použijú papierové jednorazové utierky. Na toaletách a v triedach sú k 
dispozícii aj dávkovače s dezinfekciou. 

 V jedálni je priestor pre jednotlivé skupiny vyčlenený  samostatne. 

 Výdaj stravy v školskej jedálni sa realizuje podľa aktuálnych usmernení UVZ SR. 

 Žiaci sú povinní zdržiavať sa výhradne v určenej triede a vo vyhradených  priestoroch. 

V TRIEDE 

 

 Žiaci ani vyučujúci nemusia počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede a exteriéri 
nosiť rúško. 

 V triede sa nachádza vopred určená skupina do 20 žiakov, ktorá sa môže meniť vždy na 

začiatku týždňa. 
 V triede je žiakom k dispozícii tekuté mydlo, papierové jednorazové  utierky a dezinfekcia. 

 V triede, v ktorej sa zdržuje skupina žiakov, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 Pred opustením triedy si žiaci nasadia rúško. 

POBYT VONKU 

 Pobyt žiakov  vonku sa  realizuje  podľa harmonogramu, v ktorom má každá trieda     a  

oddelenie ŠKD vymedzený čas a priestor, v ktorom sa bude skupina zdržiavať, aby sa 

minimalizoval kontakt medzi skupinami. 

STRAVOVANIE ŽIAKOV 

  Žiaci prichádzajú do ŠJ v sprievode prideleného pedagóga podľa určeného 
harmonogramu. 

 Vstup do ŠJ je umožnený jednej skupine, ktorá má vyčlenený oddelený priestor. Žiaci 
budú mať na stole pripravené tácky a príbor , polievku im naberie poverená 
zamestnankyňa. Po skonzumovaní obeda budú  stoly vydezinfikované.  

 Umývadlá pred ŠJ sú vybavené dezinfekciou a papierovými utierkami 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HARMONOGRAM ŠKOLSKÉHO DŇA 

 Ranný školský klub, zberný školský klub nie sú v prevádzke. 

 Časy príchodu jednotlivých tried ( skupín) 

 

Vyučovanie a ŠKD 

 

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina Obed ŠKD 

 7:55 – 8:40 8:45 – 9:30 9:40 – 10:25 10:35 – 11:20  11:20-15.30 

1.- 4. ročník     *  

5. ročník     11:20  

 

*Žiaci 1. – 4. ročníka nenavštevujúci ŠKD: od 11:20 po skupinách s prideleným 
pedagógom. 
Žiaci 1. – 4. ročníka navštevujúci ŠKD podľa harmonogramu s pridelenou 

vychovávateľkou. 
 

 Osobné vyzdvihnutie žiaka v priestoroch školy nie je možné. Sprevádzajúca osoba 
môže počkať pred budovou školy (kartičku na vyzdvihnutie žiaka odovzdá poverenej 
osobe pred vchodom do školy), prípadne žiak odchádza domov sám (pri žiakoch 1. – 4. 

ročníka prihlásených do ŠKD platia tie isté pôvodné pravidlá – písomná žiadosť 

o uvoľnenie z ŠKD na osobitnom papieri podpísaná rodičom).  

 Dôvod neprítomnosti žiaka prihláseného do školy je rodič povinný oznámiť do 24 
hodín. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 3 dni musí rodič pri nástupe žiaka do školy 
opätovne priniesť nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave  žiaka. 

 

 

 ĎALŠIE HYGIENICKÉ POKYNY 

 Pri kýchaní a kašlaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou alebo ohnutým 
lakťom. 

 Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do  školy. 
 Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích  vecí. 
 Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne. 

 Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení UVZ  SR. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

Čas Miesto vstupu Triedy 

7:30 HLAVNÝ VCHOD 5B, 5A, 3C 

7:40 HLAVNÝ VCHOD 5C, 4C 

7:30 VCHOD 1.STUPŇA 1B, 2A 

7:40 VCHOD 1.STUPŇA 3D, 4B 

7:30 VCHOD ŠKD 1C, 2B 

7:40 VCHOD ŠKD 3A, 4A 

7:30 VCHOD OD ULICE KOMENSKÉHO  1A, 2C, 2D 

7:40 VCHOD OD ULICE KOMENSKÉHO 3B 



ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak 
akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do školy. 

 Pokiaľ žiak vykazuje príznaky infekcie (zvýšená teplota) bude nutné umiestniť ho do 
samostatnej miestnosti a kontaktovať jeho zákonných zástupcov kvôli jeho 
okamžitému vyzdvihnutiu zo školy a regionálny úrad verejného  zdravotníctva. 

 Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované 
nedodržiavanie je dôvodom  k nevpusteniu  žiaka  do  školy  alebo  k  jeho  vyradeniu z  

vyučovania.


