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Organizačné pokyny ZŠ Hodžova Trenčín k začiatku 

školského roku 2020/2021 
 
 
 

Tento dokument je vytvorený na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a  
vychádza z dokumentu: „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre 
školský rok 2020/2021“ a zahŕňa ustanovenia súvisiace s nástupom žiakov do školy, ktorý je ovplyvnený 
mimoriadnou situáciou spôsobenou COVID-19. Dokument zároveň v plnej miere rešpektuje utvorené 
aktuálne hygienicko-epidemiologické nariadenia a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky v dôsledku prevencie nákazy COVID-19. 
 
  

1. Organizačné zabezpečenie vyučovania: 
 
 školská dochádzka je povinná pre žiakov 1. – 9. ročníka bez výnimky, 
 v rámci organizačných možností bude škola eliminovať miešanie žiakov, 
 výučba sa začne podľa platného rozvrhu vo štvrtok 3.9.2020 od 3. vyučovacej hodiny. Prvé 

dve hodiny budú venované organizačným záležitostiam v triednych kolektívoch, 
 od 3.9. – 4.9.2020 budú prebiehať organizačné práce v triedach – triedni učitelia, 
 vyučovanie TSV s a bude realizovať mimo telocviční (vonkajšie priestory školy, v prípade 

nepriaznivého počasia v učebni). Tento formát výučby TSV bude prebiehať minimálne do 
20.9.2020, 

 počas prestávok sa žiaci väčšinou zdržujú v triede, 
 triedy sa pravidelne vetrajú, 
 nosenie rúšok sa bude riadiť týmito pravidlami: 
 

 žiaci 1. stupňa budú rúška používať mimo triedy (chodby, WC, cestou do 

jedálne), 

 žiaci 2. stupňa používajú rúška počas vyučovania vo všetkých priestoroch 

školy, 

 prevádzka Školského klubu detí SEDMIČKA – ŠKD: 
 

 ranná smena:                       6:00 hod.  – 7:40 hod. 

 popoludňajšia smena:      do 17:00 hod. 

  
2. Stravovanie žiakov: 
 
 stravovanie v školskej jedálni sa začína 2.9.2020, 
 
 vstup cudzích stravníkov, rodičov a iných cudzích osôb do priestorov ŠJ bude až do 

odvolania zakázaný, 
 

 žiaci budú na obed odprevádzaní pedagógmi na základe časového harmonogramu, ktorý 
rešpektuje zásadu minimalizovania stretov a premiešavania tried. 

  
3. Príchod žiakov a ich pobyt v škole: 
 
 s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v základnej škole žiaci 

prichádzajú a odchádzajú samostatne z vyučovania a z ŠKD po dohovore s vychovávateľkou, 
 rodičia (zákonní zástupcovia) môžu sprevádzať dieťa po prvé dvere školy. Výnimku majú 

rodičia žiakov 1. ročníka. Presnú informáciu dostanú v prvý deň pri nástupe prvákov do školy. 
 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy, 
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 povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné 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, 
 pred nástupom do školy rodič vyplní prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a bezinfekčnosti. 

  
 
Tlačivá si  môžete: 
 
a) stiahnuť tu: 
 
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-
skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf 
 
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-
skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf 
 
b) vyzdvihnúť pre školou dňa 2.9.2020 a následne vyplniť pri odovzdávaní dieťaťa pred školou. 
 
 

 
Organizácia prvého dňa – 2.9.2020 
 
 
Žiaci 1. ročníka: areál ŠKD, Gagarinova ul. . 

 príchod v sprievode oboch rodičov (zákonných zástupcov) o 8:15 hod.. 8:30 hod. prebehne 
v exteriéri ŠKD slávnostné privítanie prvákov. Rodičia pri ceremónii používajú prekrytie 
vonkajších dýchacích ciest (rúška a pod.) 

  
Žiaci 2. - 9. ročníka: 
 

 nástup žiakov do školy bude 9:00 hod., 
 žiaci pred školou a pri vstupe do školy dodržiavajú stanovené rozostupy (2 m), 
 pri vstupe do školy prebieha dezinfekcia rúk za prítomnosti pedagogického dozoru, 
 rovnako žiaci odovzdajú tlačivá dozor konajúcemu pedagógovi, 
 bez vyplnených a zákonným zástupcom podpísaných dokumentov žiak nemôže vstúpiť do 

školy, 
 v prípade prítomnosti rodiča budú k dispozícii tlačivá na vyplnenie a podpísanie. 

  

 
Organizácia nasledujúcich dní  
 

 škola bude otvorená od 7:40, ranná smena ŠKD od 6:00 hod., dezinfekcia rúk pri vchode, 
presun do tried, 

 organizácia vyučovania v 1. ročníku bude prebiehať podľa pokynov pani učiteliek, ktoré budú 
vydané v prvý deň pri nástupe do školy, 

 vyučovanie v 2. – 9. ročníku: 3.9.2020 – prvé dve vyučovacie hodiny – organizačné pokyny 
triednymi učiteľkami/učiteľmi. Následne vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. 

 
V prípade, že počas vyučovania zistíme určitú zmenu zdravotného stavu dieťaťa, bude umiestnené do 
samostatnej miestnosti ( IZOLAČNEJ MIESTNOSTI ) a okamžite budú kontaktovaní zákonní 
zástupcovia dieťaťa.  
  
  
V prípade prerušenia školskej dochádzky na viac ako 3 dni  je rodič povinný opätovne doručiť pri nástupe 
prehlásenie o bezinfekčnosti svojho dieťaťa. 
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Zásady hygieny počas vyučovania: 
 

 ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie 
skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce 
prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími 
opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom, 

 po skončení vyučovania budú všetky miestnosti dôkladne dezinfikované vrátane stolov 
a podláh, 

 počas vyučovania budú priebežne dezinfikované kľučky, toalety, stoly, stoličky, 
 žiaci majú pri sebe 2 rúška, jedno náhradné majú v aktovke v plastovom obale, 
 žiaci sú povinní mať pri sebe minimálne jedny hygienické vreckovky, 
 v každej triede je k dispozícii  mydlo a  papierové utierky, 
 dezinfekcia je k dispozícii na každej chodbe. 

  
Odchod žiakov zo školy: 
 

 žiaci, ktorí navštevujú ŠKD – rodič nesmie vkročiť do budovy školy, 
 v prípade pobytu detí vonku si dieťa vyzdvihne rodič na školskom dvore, 
 v prípade pobytu detí v budove kontaktuje vychovávateľku mobilom alebo ohlási meno 

dieťaťa, ktoré si preberie pri vchode. 
  
Prevádzka ŠKD: 
 

 výchovná činnosť bude realizovaná v skupinách, 
 skupiny budú pracovať samostatne s prihliadnutím na minimalizáciu kontaktov s druhými 

skupinami, 
 v oddeleniach bude zabezpečená pravidelná dezinfekcia, platia tu rovnaké pravidlá ako pri 

vyučovaní, 
 činnosť ŠKD bude vykonávaná podľa možností hlavne mimo tried, v exteriéri, 
 upozorňujeme rodičov a deti, že nosenie vlastných hračiek do ŠKD je nepovolené. 

  
Stravovanie v školskej jedálni: 
  

 deti budú vopred oboznámené s pravidlami platnými v ŠJ, 
 do ŠJ prídu so svojou skupinou, 
 skupiny sa v jedálni budú striedať podľa harmonogramu, 
 pred obedom si dôkladne umyjú ruky, 
 v jedálni budú dodržiavať požadované hygienické nariadenia a rešpektovať pokyny 

pracovníkov jedálne a dozoru. 
  
Škola sa bude riadiť pokynmi a odporúčaniami Ministerstva v rámci jednotlivých fáz: 
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ 
Dokumentom, ktorý je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach 
– zelenej, oranžovej a červenej. 
Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či 
zamestnanca. 
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie. 
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo 
nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga. 
  
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) ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V 

prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do 

školy sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. 

 

Tento dokument vypracovalo vedenie ZŠ Hodžova Trenčín 
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