
                 ____________Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov 

 

P O K Y N Y 

 

upravujúce podmienky Základnej školy v Sačurove na obdobie od 1.6.2020  

do konca školského roku 2019/2020 

vo veciach prevádzky a vnútorného režimu základnej školy 

 

     Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov 

účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR                  

a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 Organizácia príchodu do základnej školy  

 

- Na vstup žiakov do budovy školy sú vyhradené 2 vchody, pred ktorými sú na podlahe 

vyznačené značky v dvojmetrových odstupoch. 

 

- Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7,30 h do 7,45 h. 

- Sprevádzajúca osoba predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo               

po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie (Príloha 2). 

 

- Sprevádzajúca osoba sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybuje. 

 

-  Žiak sa preukáže 2 rúškami a papierovými utierkami v osobitnom priesvitnom vrecúšku. 

- Službukonajúci zamestnanec odmeria žiakovi teplotu bezkontaktným teplomerom. Dozrie, 

aby žiak aplikoval na ruky dezinfekčný gél. 

- Po absolvovaní nariadených krokov v rannom filtri sa žiak presúva do určenej triedy. 

V spoločných priestoroch školy  žiaci musia nosiť rúška.  

 Zákonný zástupca 

 

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka       

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk). 

 

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

http://www.zssacurov.edu.sk/domov.htm


 

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky základnej školy do konca 

školského roku 2019/2020.   

 

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že 

žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  

 

- 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. 

 

- Nahlási záujem žiaka o stravovanie počas júna vedúcej školskej jedálne v priebehu týždňa 

25.5. - 28.5.2020. 

 

- Kontaktuje triedneho učiteľa o prihlásení alebo odhlásení dieťaťa zo školy. Zmeny budeme 

akceptovať vždy od začiatku nového týždňa z dôvodu organizačného zabezpečenia výučby. 

 

 Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

 

- Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť 

spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, neboli v spoločnej triede. 

 

- Vytvorená skupina sa bude meniť až pri poklese počtu žiakov. 

 

- Vyučovanie sa začína o 7,45 h. 

- 1. hodinu vyučujúci využíva na rannú komunitu. 

- Od 2. do 4.vyučovacej hodiny, prebieha výučba podľa dohodnutého rozvrhu. 

- Pedagogickí zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy 

medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom  procese.  

 

- V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, vyučujúci zabezpečí časté a intenzívne vetranie.  

 

- Aktivity dňa budú organizované tak, aby väčšiu časť dňa žiaci trávili vonku, v areáli školy. 

 

- Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov sa 

organizujú tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, 

vrátane zamestnancov školy.  

 



- V prípade, ak počet žiakov v škole klesne pod 10, bude vyučovanie následné dni zrušené a 

bude prebiehať dištančnou formou.  

- Po ukončení vyučovania odchádzajú žiaci na obed v sprievode vyučujúcich                            

a  vychovávateľky ŠKD. 

- V ŠJ bude vždy iba jedna skupina žiakov (skupiny sa nebudú premiešavať, tzn. stravovať sa 

bude po triedach).  

- Vstup zákonných zástupcov je do školskej jedálne prísne zakázaný. Tí žiaci, ktorí sa v ŠJ 

nestravujú, odchádzajú za sprievodu rodičov domov. 

- ŠKD bude prebiehať v určenej triede základnej školy od 11,30 h do 15,30 h. 

- Deti ŠKD  idú domov v sprievode rodičov. 

- Podľa platného usmernenia sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od 

nástupu žiakov do školy“. Vzhľadom na charakter výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý 

budeme uskutočňovať, sa do konca školského roku 2019/2020 písomné a ústne skúšanie 

nerealizuje.  

 

- Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie  

 

 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.  

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

umiestnený do izolačnej miestnosti a triedny učiteľ, poprípade vedenie školy bude informovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 

základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

 Stravovanie 

 

- Školské stravovanie zabezpečujeme v bežnej podobe.  

 

- Pre externých stravníkov má školská jedáleň, zriadené výdajné okienko tak, aby sa 

eliminoval kontakt s internými stravníkmi.  

 

- Výdaj jedla uskutočníme do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho 

znehodnoteniu.  

 

- Stravovanie v jedálni základnej školy realizujeme tak, aby sa skupiny žiakov 

nepremiešavali. 

 



- Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a 

neberú si ani príbory. 

 

 Personálne a materiálne zabezpečenie prevádzky základnej školy 

 

- Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do 

rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. 

 

- Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí 

nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. 

 

- V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, 

vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. 

 

- Všetkým zamestnancom školy budú poskytnuté ochranné a dezinfekčné prostriedky. 

 

- Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači, dezinfekčným gélom a jednorazovými 

papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Zakazuje sa používanie  

textilných uterákov. 

 

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

(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). 

 

- Zabezpečili sme smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu. 

 

 Záver 

     Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej školy 

v Sačurove po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. 

Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) 

od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, a ďalších predpisov.  

 

V Sačurove 25.06.2020        Vypracovala: Mgr. Mariana Bančanská, riaditeľka školy  

  

 

 


