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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 

✓ prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 
2020/2021, 

✓ podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

      

     Cieľom tohto dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických 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. 

Škola bude informovať zákonných zástupcov žiakov obvyklým spôsobom o všetkých skutočnostiach 

súvisiacich s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Dokument je koncipovaný ako 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. 

Zelená fáza  

Základné odporúčania:  

• Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok 

nemôže nastúpiť dieťa/žiak do základnej školy (Príloha3). 

• Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli 

zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. 

• Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 

zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom  

procese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny k začiatku školského roka:  

 

1. Otvorenie školského roka 2020/2021:  

- škola sa otvára o 7.00 hod., v obidvoch budovách je služba /upratovačka/, ktorá dozerá       

na dezinfekciu rúk,  

- deti si po vstupe do budovy dezinfikujú ruky a idú do svojej triedy, 

- triedny učiteľ vyzbiera od žiakov Zdravotný dotazník dieťaťa /Príloha1/ a Vyhlásenie 

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /Príloha2/ a odovzdá vedeniu školy, 

- všetci žiaci aj zamestnanci školy používajú rúška do 14.9. /deti 1. stupňa nemusia v rámci 

svojej triedy/. Od 16.9. platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy, 

- zákonný zástupca dieťaťa nevstupuje do budovy školy /s výnimkou 1. ročníka, kde dieťa 

môže do triedy sprevádzať 1 zákonný zástupca/. 

 

2. Organizácia v mesiaci september 2020 

- od 3. septembra do 30. septembra: dieťa v budove 1. stupňa si po vstupe do budovy 
dezinfikuje ruky, ranná služba mu zmeria teplotu a ide do svojej triedy, kde ho čaká 
triedna učiteľka, 

- od 3. septembra do 30. septembra – na 2. stupni je dozor na chodbách od 7.00 hod. + 
služba na ranný filter, deti sa po prezutí nezdržiavajú v šatni, idú hneď do svojich tried, 

- jazyková učebňa bude slúžiť ako izolačná miestnosť, 
3. september – 8. september: triednické hodiny (1.stupeň 4 hodiny, 2. stupeň 5 hodín) 

               Harmonogram v školskej jedálni: 
4. ročník: 11.00 hod.  
2. ročník: 11.15 hod. 
3. ročník: 11.30 hod. 
1. ročník: 11.45 hod. 
5. ročník: 12.15 hod. 
6.-7. ročník: 12.30 hod. 
8.-9. ročník: 12.45 hod. 

ŠKD – podľa rozpisu /triedna učiteľka odprevádza deti na obed, v triede zostáva vychovávateľka, 
nemiešajú sa deti z viacerých tried/ 
Dozor pri bráne – po 4. hodine /TU odprevádza svojich žiakov/, po 5. hodine /2 učitelia/ 

 
 



Od 9. septembra bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín. Do 18. septembra nebude 
vyučovanie NBV a ETV. 

   Do 18. septembra sa nebudú využívať odborné učebne ani telocvičňa. V prípade delených hodín 
zostáva trieda pohromade /CJ, THD, TSV, INF .../. 
 

Zákonný zástupca: 

• zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka  

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ 

SR). 

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade 

potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej 

školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. 

• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie 

(Príloha1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 

tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha2). 

• 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. 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

     Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na 

princípe 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. 

 

• Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 

prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden 

zákonný zástupca. 

• Minimalizujeme zhromažďovanie osôb pred základnou školou.  

• Základná škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to 

dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 

• Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné 
vyhlásenie (príloha č.1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy 
v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič 
(príloha č. 2). 

• Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho 

používaného rúška). 



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

– epidemiologickými nariadeniami. 

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

v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je 

určené inak z nariadenia ÚVZ SR. 

• Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. 

• Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo 

špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri 

výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo 

ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

• V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame 

vetranie.  

• Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli 

školy alebo mimo neho podľa klimatických podmienok.  

• Do 18.9. vyučujeme ucelené triedy v triedach a nestriedame pri výučbe miestnosti.  

• Prestávky medzi hodinami žiaci zostanú v danej triede pri priamom vetraní s cieľom 

eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri. 

• Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri 

kašľaní a kýchaní. 

• Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii 

odpadov, dezinfekcii atď. 

• Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívame textilné uteráky a vzduchové 

sušiče rúk. 

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

• Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania 

a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov          

a predmetov. 

• Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci 

a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať 

najmenej raz denne. 

• 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). 

• Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (odstránenie vrchného uzáveru koša) 

Stravovanie 

• Je stanovený harmonogram stravovania pre jednotlivé triedy. 

• Dozor v školskej jedálni dozerá na to, aby sa triedy nepremiešavali.  

• Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú 

a neberú si ani príbory. 

• Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické 

pravidlá. 

• Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť 

k jeho znehodnoteniu. 
 

 



Oranžová fáza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Základné odporúčania 

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID-19, či           

v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu 

a žiakov na prípadnú červenú fázu. 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte                         

so žiakom alebo zamestnancom školy: 

Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka: 

Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ 

alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty 1 

žiaka (napr. spolužiaci v triede). 

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je: 

• negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka manažuje 

miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané 

zákonným zástupcom (Príloha2) 

• pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne 

príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší sa školská 

dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne  

• ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia 

tohto materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Červená fáza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, 

nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade 

nariadenia ÚVZ SR.  

 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné: 

V prípade potvrdeného žiaka: 

• Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie                    

v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich 

úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo 

miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

• Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia 

školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. 

• Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy. 

 

 

 

 

 

Budimír 28. augusta 2020                                                 PaedDr. Jana Bavoľárová, riaditeľka školy, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1  

 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka  
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

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

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:  

Meno dieťaťa/žiaka:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, 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/žiaka v procese vzdelávania 
a výchovy. 

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka: 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia1  v termíne od 17. 8. do 1. 
9. 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 do 16.9.2020. 

 

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, napr. po návrate zo zahraničia – 
„červených krajín“, 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)  2. 

 

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 

 

 

 
1 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 
2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény. 



Príloha 2 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa/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 dieťaťu/žiakovi nenariadil 

karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by dieťa/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) 3. 

 

 

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

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k 
nariadeniu karantény. 



Príloha 3 

 

Oznam zákonným 

zástupcom, 

sprevádzajúcim 

osobám,  

deťom a žiakom 
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. 

 


