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Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 
 

Pokyny upravujúce podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov základnej 

školy v školskom  roku 2020/2021   
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základnej 

škole  pre školský rok 2020/2021 
  

Základná škola sa bude riadiť manuálom MŠVVa Š  SR vydaným 18.8.2020, 

ktorý je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém 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   

• Na vchodových dverách je zverejnený oznam, ktorý hovorí, za akých podmienok 

nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy (príloha č. 1).  

• 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.   

• ZŠ má vyčlenený priestor (kabinet M-F) pre účely izolácie žiaka, zamestnanca, u 

ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného 

ochorenia počas vyučovania.   

• Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o 

zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Zamestnanci 

predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné 

vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 

nemá nariadené karanténne opatrenie   

Bude zriadený ranný filter pri vstupe žiakov a zamestnancov do základnej školy  

(Z : školníčka a dozor konajúci učiteľ).  

• V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je  potvrdené ochorenie na COVID-19, 

postupuje sa podľa usmernenia manuálu MŠVVaŠ SR na   Oranžovú a Červenú 

fázu. 
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Povinnosti zákonných zástupcov  

• 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.  

• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha 

č. 3) 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  (príloha č. 4).   

• 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  

• Zakazuje sa zákonným zástupcom vstupovať  do vnútorných priestorov školy, s 

výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy 

sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca - len prvákov do konca septembra 

2020 .  

• Minimalizovať  zhromažďovanie sa osôb pred základnou školou.   

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

to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným pri vchode.  

• 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.  

• Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.  

• Odporúčame pedagogickým zamestnancom  nosiť rúško  pri výkone výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

• 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 podmienok školy a klimatických 

podmienok.   

• Ak to možnosti školy umožňujú, vyučovať  ucelené triedy v triedach a nestriedať 

pri výučbe miestnosti.   

• Odporúčame prestávky medzi hodinami 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.  
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• Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, 

likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.  

• Toalety sú vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) 

pre bezpečné osušenie rúk. 

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne a podľa 

potreby - po veľkých prestávkach a po skončení vyučovania( 9.30, 11.20, po 

vyučovaní). 

• 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).  

• PC učebňa sa dezinfikuje po každej vyučovacej hodine ( utrieť stoly, klávesnice, 

myšky a riadne vyvetrať). Z : školníčka, upratovačka.  

 

Stravovanie  

• Stravovanie bude prebiehať v jedálni materskej školy, žiaci a zamestnanci budú 

rešpektovať pokyny vedúcej školskej jedálne. 

 

Pri podozrení na ochorenie   

• 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 a školského klubu detí.  

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

bezodkladne si nasadí rúško a bude  umiestnený do  izolačnej miestnosti a škola 

kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.   

• Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí 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.   

• V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z 

Oranžovej fázy tohto dokumentu.  

Pracovno-právne vzťahy  

• Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.  

• Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, 

nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a 

na pracovisku, zamestnávateľ môže:   

o sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce) alebo  

o ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv.  

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) 

Zákonníka práce.  
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Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021  

Počas obdobia 2.9. – 20.9. sa nad rámec zelenej fázy:   

• neorganizujeme  hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého 

ročníka, kde môže byť jeden zo zákonných zástupcov.  

Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.  

• Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter. ( Z: školníčka a dozor konajúci 

učiteľ). 

• Nástup do školy bude rozdelený  na niekoľko časových úsekov : 

Ročník 1- 5.    – od 7.00 do 7.15 hod. 

Ročník 6.- 9.   – od 7.15 do 7.25 hod.  

Výnimkou sú žiaci, ktorí dochádzajú z blízkeho okolia spojmi. Do školy vstupujú 

v čase od 7.00 do 7.25.00 hod. 

• Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia 

rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v 

interných priestoroch školy.  

• Aktivity budeme organizovať  tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či 

už v areáli školy  alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických 

podmienok.   

Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.   

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.  

Upratovanie a dezinfekcia dielne a relaxačky po každej vyučovacej hodine. 

Dezinfekcia detského ihriska bude po skončení výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Z : školníčka a upratovačka. 

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

zamestnanci, 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 3x denne a 

podľa potreby (napr. kľučky dverí).  

 

 

 

 

 

 

Plevník-Drienové, s účinnosťou od 2.9.2020 

 

                                                                                  PaedDr. Dagmara Smataníková 

                                                                                             riaditeľka školy 
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