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POKYNY 

upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania ţiakov v ZŠ Školská 

526/53 v Handlovej v období od 1. októbra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ 

SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v 

základných školách pre školský rok 2020/2021 

Úvod 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a moţností ZŠ Školská 526/53 v 

Handlovej. Popisujú základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 a potreby dodrţiavania 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.  

 Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej 

aj ako „ÚVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu. Dokument 

predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. 

Kaţdá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:  

- zákonný zástupca – písomne triednou učiteľkou, EDUPAGE 

- pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – vedenie školy mailom, pracovná 

porada s vytvorením uznesenia, 

- ţiak – triednou učiteľkou  priebeţne počas obdobia potrebného dodrţiavať 

hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
 

Budeme rešpektovať a riadiť sa výstraţným systémom na troch úrovniach – zelenej, 

oranţovej a červenej.  

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá ţiadneho potvrdeného pozitívneho ţiaka či 

zamestnanca.  

Oranţová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola ţiaka alebo zamestnanca a s potvrdeným 
COVID-19 ochorením. 
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity viacerých prípadov 

(epidemiologický výskyt) u ţiakov alebo zamestnancov. 
 

ZELENÁ FÁZA 

Zelená fáza nastáva v prípade, ţe:   

- v škole nie je ţiaden podozrivý ţiak, alebo zamestnanec; 

- v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na 

COVID-19 (ani jeden ţiak / zamestnanec nie je pozitívny).  

Odporúča sa mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.  

Ţiaka či zamestnanca môţe určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo 

všeobecný lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo 

všeobecným lekárom škole, ţe je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho 

(v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19. 
 

Škola 

- Zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôţe 

nastúpiť dieťa do základnej školy (P1).  



- Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme 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 uváţenia a 

moţností zabezpečia rozstupy medzi ţiakmi a ţiakmi a pedagógmi pri výchovno – 

vzdelávacom procese.  

- Vstup cudzím osobám do priestorov školy je moţný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (P2;3). 

Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejnila na webovom portáli školy 

a odoslala všetkým zákonným zástupcom detí prostredníctvom portálu EduPage. 

- Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín 

odporúčame vyuţívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), 

prezenčný spôsob komunikácie je moţný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie 

uvedených podmienok. 

Zriaďovateľ 

- Vydá pokyn riaditeľovi základnej školy na zabezpečenie dôkladného čistenia 

priestorov základnej školy, školského klubu detí a dezinfekcie priestorov pred 

otvorením prevádzky základnej školy a školského klubu detí, kvôli prevencii nákazy 

COVID-19.  

- V spolupráci s riaditeľom základnej školy pre všetkých zamestnancov základnej školy 

a školského klubu detí a pre ich prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných 

prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. 

Pre prevádzku základnej školy a školského klubu detí zabezpečí primerané mnoţstvo 

bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane 

papierových utierok.  

- V prípade výskytu ochorenia COVID – 19 v základnej škole bezodkladne rieši 

vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranţová fáza.  

- Škola si pre účely izolácie ţiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-

19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – 

miestnosť Relaxačnej učebne. Miestnosť bude štandardne slúţiť aj na iné účely, ak je 

však do nej umiestnený ţiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného 

prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti ţiakom je dôkladne 

vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná.  

 

Riaditeľka 

- Vydáva pokyny na prevádzku a vnútorný reţim základnej školy, školského klubu detí 

a stravovania v školskej jedálni 

- Škola naďalej postupuje podľa Manuálu organizácie a podmienok výchovy 

a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021, aktualizácia 

30.9.2020.  

- Pri vstupe do školy si kaţdý ţiak i zamestnanec vydezinfikuje ruky.  

- Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyţaduje. 

V prípade nutnosti pouţije prekrytie tváre rúškom a dezinfikuje si ruky. To platí aj pre 

cudzie osoby. Návšteva sa musí zdrţať pred vchodom do školy a riaditeľka rozhodne 

o nutnosti vstupu do priestorov školy.  

- Zamestnanci predkladajú po kaţdom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 

viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie 



o tom, ţe zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie (P4), poprípade PN vystavené príslušným lekárom. 

- Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy a 

školského klubu detí pri dodrţaní nariadených protiepidemiologických opatrení.  

- Zabezpečí ranný filter pri vstupe do základnej školy poverenou osobou.  

- Zabezpečí rozdelenie pedagogických zamestnancov do dvoch zborovní a zabezpečí, 

aby premiešavanie pedagogických  zamestnancov bolo minimalizované. 

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

postupuje podľa usmernenia Manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a 

podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021, 

časť Oranţová fáza.  

Zákonný zástupca 

- Dodrţiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ a ŠKD. 

- Do školy privedie iba zdravého ţiaka. Ak sa ţiak ráno sťaţuje na bolesti hlavy, 

nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy. 

- Je zodpovedný za dodrţiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

do ZŠ a odchode ţiaka zo ZŠ resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodrţiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk). 

- Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade 

potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

- Predkladá po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka do základnej školy v trvaní viac ako 

tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie 

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (P5). Pri prerušení viac ako 5 pracovných 

(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá 

potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných 

Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.  

- V prípade, ţe je u ţiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom 

prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku školy. 

- V prípade, ţe je u ţiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom 

prostredí resp. sa ţiak necíti dobre, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. 

- Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u ţiaka 

nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude ţiak 

zo školy vylúčený. 

- Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy 

NEVSTUPUJE!  

- V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, 

úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje. 

- Dodrţuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách 

a v priestoroch školy. 

 

Všeobecné základné opatrenia 

- Ţiaci vstupujú do budov cez min. 2 – 4 vchody, ktoré sú vybavené dezinfekčnými 

stojanmi, aby sa minimalizovalo zhromaţďovanie osôb. 

- Výchovno – vzdelávací proces prebieha podľa upraveného rozvrhu jednotlivých tried. 

Upravený rozvrh je na dobu mimoriadnej situácie. Zahŕňa: 

o vyučovanie prebieha len v ucelených triedach a v pridelenej učebni (ţiaci sa 

nepremiešavajú ani v rámci ročníka); 



o nebudú sa vyuţívať odborné učebne, kde by sa mohli striedať jednotlivé triedy; 

o vyučovanie NV sa neuskutoční, lebo skupiny sú vytvorené zo ţiakov rôznych 

tried; 

o úpravu hodín športovej prípravy, telesnej a športovej výchovy, telesnej 

výchovy so zameraním na aerobik a regionálnej výchovy; 

- V interiéri školy je pre všetkých ţiakov aj zamestnancov školy nariadená riaditeľkou 

školy povinnosť nosenia rúška (na chodbách aj v triedach) s výnimkou ţiakov 1. 

stupňa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej kmeňovej triede. 

- Ţiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v triede. 

- 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. 

- Ţiaci vstupujú do budovy školy cez šatňu a ranný pedagogický dozor vykonáva ranný 

filter – dezinfekciu rúk, kontrolu rúšok a náhodné meranie teploty ţiakov   

- V triedach je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. 

- Prestávky medzi hodinami trávia ţiaci v kmeňových triedach pri priamom vetraní. 

- Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo moţné väčšiu časť dňa tráviť vonku či 

uţ v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 

- Telesná a hudobná výchova sa realizuje teoretickou formou.  

- Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport  sa nevyuţívajú do odvolania. 

- Krúţková a mimoškolská činnosť (projekt) sa bude uskutočňovať len pre ţiakov 

z jednej triedy. Nebudú športové krúţky. 

- Škola naďalej zabezpečuje dôkladné čistenie priestorov ZŠ: 

o Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami). 

o Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré 

pouţíva zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a 

podľa potreby (kľučiek a zábradlia), 

o Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2x denne a podľa 

potreby (9,15 – 10,30 h, od 12,00 h a po skončení vyučovania), 

o oddelenia školského klubu detí (priestor po rannej ŠKD a po skončení 

činnosti). 

o Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa ţiaci, pedagogickí 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať 

najmenej raz denne. 

o Smetné koše nemajú vrchný uzáver. 

- Školský klub detí pracuje v reţime, pri ktorom sa dodrţujú hygienické opatrenia. Ţiaci 

sú do oddelení ŠKD rozdelení podľa ročníkov. Stravovanie prebieha podľa rozvrhu a 

pod dozorom pani vychovávateliek aţ po odstravovaní ostatných ţiakov školy 

s dodrţaním hygienických opatrení. Ranné a aj popoludňajšie oddelenie ŠKD je 

podmienené nosením rúška. Popoludňajšie voľnočasové aktivity sú zamerané na 

činnosť v exteriéri a pohyb detí vo vonkajších priestoroch školy. 

- Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná vyráţka, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) 

nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.  



- Ak ţiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov COVID-19, 

bezodkladne si nasadí rúško a bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti 

(relaxačná miestnosť). V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, 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 

riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom moţnom čase s pouţitím rúška.  

- V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu  ochorenia COVID-19 sa budeme 

riadiť pokynmi manuálu pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a 

vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 - ORANŢOVÁ FÁZA 

a ČERVENÁ FÁZA.  

- Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov ţiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa 

zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.) sa bude realizovať do dvoch mesiacov od 

skončenie mimoriadnej situácie. Škola následne zadá výsledky ţiakov do ISTŢ - 

https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie 

mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty budú ţiakom vydané do 

dvoch mesiacov od zaslania výsledkov do ISTŢ. 

Stravovanie 

- Stravovanie ţiakov v školskej jedálni prebieha obvyklým spôsobom podľa upraveného 

rozvrhu a pod pedagogickým dozorom posilneným výpomocou asistentiek pedagóga 

(P6).  

- V školskej jedálni je odporúčaná zonácia priestorov podľa tried. 

- Stravovanie je obmedzené na ţiakov a zamestnancov školy s min. stravovaním 

cudzích stravníkov. Cudzí stravníci si odoberajú obed iným vchodom tak, aby neprišlo 

k premiešavaniu  so ţiakmi a zamestnancami školy.  

- Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Ţiaci si jedlo a pitie samé 

nedokladajú a neberú si ani príbory.  

- Ţiaci sa v priestoroch budovy školskej jedálne pohybujú v rúškach. Dodrţiavajú 

hygienické pravidlá.  

- Pre ţiakov školy sa obnovila moţnosť výdaja desiaty v čase veľkej 20-minútovej 

prestávky. Desiata sa vydáva v jednotlivých pavilónoch a konzumujú ich 

v jednotlivých triedach. Pedagogický dozor dohliada na dodrţiavanie hygienických 

opatrení.  

- Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodrţiavať, zvýšenou mierou, beţné 

hygienické pravidlá.  

- Výdaj jedla sa uskutočňuje do troch hodín od jeho prípravy. 

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu 

trvania potreby dodrţiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie 

základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných 

podmienok vyplývajúcich z  ďalších predpisov. 

 
PRÍLOHY: 

P1 – oznam_vstup  

P2 – povolenie vstupu do školy - nášteva 

P3 – čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – nášteva 

P4 – vyhlasenie_bezinfekcnost_zamestnanec 

P5 – vyhlásenie o bezinfekčnosti - ţiak 

P6 – harmonogram stravovania 

 



Dodatok č.1 na základe aktualizovaného dokumentu Organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 (11.10.2020) 

  

Základné odporúčania 

- Prevádzka ŠKD je nevyhnutná. ŠKD vyuţívajú len rodičia, ktorí ŠKD potrebujú 

hlavne z pracovných dôvodov. V jednotlivých oddeleniach minimalizujeme 

premiešavanie ţiakov (vytvorené skupiny po ročníkoch). 

 

Zákonný zástupca 

- V prípade neprítomnosti dieťaťa/ţiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:   

o podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, 

infektológom alebo všeobecným lekárom)  

o ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo 

všeobecným lekárom)  

predloţiť pri návrate dieťaťa/ţiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" 

vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých ţiakov 

všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/ţiak v starostlivosti) a to bez 

ohľadu na dĺţku trvania jeho neprítomnosti. 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

- Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno 

vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neumoţňuje.   

- Realizácia krúţkovej činnosti pre deti kurzy sa neumoţňuje. 

- Telesnú a športovú výchovu je umoţnené organizovať v prípade priaznivých 

klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá 

nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia 

COVID-19 (napr. strečing, správne drţanie tela, prechádzky). Taktieţ sa odporúča v 

primeranej miere vyuţívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy 

a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového 

správania) 

 

Všeobecné základné opatrenia 

- Ţiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej 

triedy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.  

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

špeciálny pedagóg, psychológ) nosí rúško vo všetkých priestoroch školy. 

- Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa 

nevyuţívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby. 


