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Pokyny upravujúce podmienky 
prevádzky, vnútorného režimu                                                         

a výchovno-vzdelávacieho procesu  školy                                       
v školskom roku 2020/2021-

aktualizované 

 

 

 

Opatrenia prijaté  s účinnosťou od 19./26. apríla 2021  

 

 

 

V čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID – 19 sa v období od 19./26. apríla 
2021 upravujú týmto prevádzkovým poriadkom postupy, organizácia a podmienky výchovy, 
vzdelávania a stravovania v ZŠ Malá Ida s rešpektovaním opatrení Úradu verejného 
zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 

2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 - s účinnosťou od 19.04. 2021 sa  obnovuje školské 
vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch (8. a 9. roč.) a od 26. 04. 2021 obnovuje školské 
vyučovanie vo všetkých školách v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-
u.  

 
 

 

 

Vypracovala: Mgr. Alžbeta Ličková, RŠ 
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Úvod 

Od 26.4.2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou 

vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z 

prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o 

dištančnej forme vzdelávanie len za týchto podmienok:  

- ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo žiakov, 

pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ školy a riaditeľ školy hlavne 

podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia – Covid školský semafor (zelená, oranžová a 

červená fáza), 

 - pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa môže 

prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme vydania rozhodnutia vo forme udelenia riaditeľského 

voľna so súhlasom zriaďovateľa, 

 - v tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí sa z tohto 

dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania dištančné vzdelávanie. 

 Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole 

alebo regióne. 

 

1 Formy vzdelávania 

 

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády 

SR sa upravuje vyučovanie v škole  a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na 

základe COVID AUTOMATU nasledovne: 

- v I. a II. stupni ostražitosti – prezenčne 1.- 9. ročník + ŠKD, 

- v I. a II. stupni varovania - prezenčne 1.- 9. ročník + ŠKD, 

- v III. stupni varovania – prezenčne 1. – 4. ročník + 8. a 9. ročník +ŠKD; dištančne 5. – 7. 

ročník, skupiny 5 + 1, 

- v IV. stupni varovania – prezenčne 1. -4. ročník + ŠKD, skupiny 5 + 1; dištančne 5. – 9. 

ročník.  

 

(Bližšie informácie na: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualyopatreni-pre-skoly-a-

skolske-zariadenia/) 

 

 

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualyopatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualyopatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
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2 Podmienky nástupu na prezenčné vyučovanie  

Pri nástupe žiakov 1. – 4. ročníka na prezenčné vyučovanie je potrebné predložiť: 

» Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka  

» Negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový alebo PCR), nie 

starší ako 7 dní – k nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID 

AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. 

Pri nástupe žiakov 5. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie je potrebné predložiť: 

» Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka  

» Negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový alebo PCR), nie 

starší ako 7 dní – k nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID 

AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

» Negatívny test žiaka  na ochorenie Covid-19 (antigénový, PCR alebo kloktací), nie starší ako 7 dní – k 

nahliadnutiu, resp. výnimku z testovania podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Platnosť testov 

 – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní 

podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia k režimu vstupu osôb do 

priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. 

Testovanie pri podozrení resp. ochorení na COVID-19 

Ak sa v škole alebo v školskom zariadení vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19, riaditeľ 

školy alebo jej zriaďovateľ sa kvôli rýchlejšiemu návratu žiakov do škôl môže rozhodnúť pre testovanie 

žiakov a zamestnancov aj skôr ako v sedemdňovej frekvencii. 

Kloktacie testy 

Pre žiakov II. stupňa, ktorí prejavili záujem a rodičia udelili  písomný súhlas, škola zabezpečuje 

v pravidelnom týždennom intervale tzv. kloktacie testy (PCR). Testovanie bude prebiehať stále v stredu 

za prísnych hygienických opatrení pod dohľadom triednych učiteľov a riaditeľkou školy určených 

kompetentných osôb. Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z 

kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby 

(spravidla vo štvrtok ráno), a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu. Škola 

dostane od poskytovateľa služby sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo 

formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-

2 v štruktúre buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny.  
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3  Školská dochádzka 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude 

zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok: 

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania 

zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, 

ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri  chorobe dieťaťa.  Ak tak zákonný 

zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky a vedenie  školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní, 

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí 

kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí  ak: 

• im bola nariadená karanténa/izolácia,                                                                                                                                 

• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), 

pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,                                             

• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby 

dieťaťa. 

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v čo najväčšom rozsahu zúčastňovalo  prezenčnej výučby.  

 

4  Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia 

a) Do objektu školy je možný vstup zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, 

zamestnanca školy/ školského zariadenia alebo návštevníka  za podmienky, že sa vie preukázať 

negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne ak sa preukáže, že spĺňa 

niektorú z výnimiek z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19. 

b) Do vnútorných priestorov školy vstupuje zákonný zástupca žiaka alebo návštevník školy len so 

súhlasom riaditeľky  školy za dodržania podmienky uvedenej v bode  a). 

c) Žiaci vstupujú do objektu a vnútorných priestorov školy za podmienok uvedených v bode 2  

Podmienky nástupu na prezenčné vyučovanie. 

 

5 Vnútorný režim 

- Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7:20 do 7:40 hod., kedy je im umožnený vstup do pavilónov. 
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- Rodičia žiakov majú povolené sprevádzať dieťa iba k hlavnému pavilónu. Ďalej žiak pokračuje 

samostatne.  

- Triedy/skupiny  sa počas dňa spravidla nepremiešavajú. Každý žiak ostáva počas vyučovania so svojou 

kmeňovou triedou. 

- Po skončení vyučovania žiak opúšťa areál školy. Zbytočne sa nezdržiava, aby nedochádzalo 

k zhromažďovaniu skupín.  

- V prípade, že žiak navštevuje ZUŠ, prichádza na hodinu maximálne päť minút pred začiatkom hodiny. 

- Všetci žiaci prechádzajú ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Až po jeho absolvovaní 

môžu pokračovať do triedy. 

- V prípade zvýšenej teploty učiteľ bezodkladne kontaktuje rodiča. Do jeho príchodu je žiak 

umiestnený do izolačnej miestnosti.  

- Počas malých prestávok žiaci ostávajú v triede. 

- Počas veľkej prestávky v prípade priaznivého počasia odchádzajú vonku, kde sa zdržiavajú v svojej 

presne určenej zóne, tak aby sa nepremiešavali triedy.  

- V prípade nepriaznivého počasia žiaci ostávajú v kmeňovej triede. 

 

5 Telesná a športová výchova 

Od 26. 4. 2021 sa umožňuje vykonávať telesnú a športovú výchovu len pre žiakov I. stupňa základných 

škôl. (ročník 1 – 4) v exteriéri. Pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min 3 

metrových odstupov medzi žiakmi. Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak aby bol dodržaný 

odstup aj v prípade individuálnych aktivít a športov. Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná 

a pod.) nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na stanovištiach (posilňovacie, kompenzačné, strečingové), 

individuálne športy s využitím maximálne plochy školských dvorov, prípadne prechádzky. Školské 

telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú. 

 

6 Povinnosti zákonného  zástupcu žiaka 

1. Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode žiaka do školy. Ak na ranný zdravotný filter čaká viac žiakov, musia sa dodržiavať 

dvojmetrové odstupy. Sprevádzajúce osoby nemajú povolený vstup do budovy školy. 

 

2. V prvý deň nástupu žiaka do školy (spravidla v pondelok) je zákonný zástupca povinný odovzdať 

„Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ a preukázať sa negatívnym výsledkom testu na Covid-19, resp. 

výnimkou z testovania. 
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3.  Pri prerušení prezenčnej formy vyučovania viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa 

nezapočítavajú)  z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané 

všeobecným lekárom pre deti a dorast.  

 

4. V prípade, ak sa žiak z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacej činnosti v škole, je 

nutné o tom bezodkladne  informovať triedneho učiteľa. 

 

5. Zákonný zástupca zabezpečí na každý deň pre svoje dieťa dve rúška alebo respirátor (jedno 

náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a hygienické vreckovky. 

6. Dodržiava pokyny vedenia školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a 

školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Svojvoľne sa vo vnútorných priestoroch školy 

nepohybuje.  

7. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto 

situácii informuje triedneho učiteľa  a vedenie školy. 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. 

8. Zákonný zástupca, alebo sprevádzajúca osoba žiaka rešpektuje zákaz zhromažďovania sa s viacerými 

osobami pred budovou školy ako aj dopravnú značku - zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu 

školy.  

9. Povinnosťou zákonných zástupcov je nahlásiť triednemu učiteľovi prípadnú zmenu kontaktných 

telefónnych čísel alebo mailovej adresy. 

 

7 Povinnosti žiakov 

1. Žiaci prichádzajú do školy priebežne v čase od 7:20 hod do 7:40 hod. 

 

2. Po príchode do školy prechádzajú ranným filtrom (meranie teploty + dezinfekcia rúk). Až po jeho 

absolvovaní môžu pokračovať do triedy. 

 

3. Do budovy školy vstupujú s rúškom a používajú ho počas celého dňa v interiéri aj exteriéri školy.  

4. Sú povinní dodržiavať  hygienické zásady, často a dôkladne si umývajú ruky.  

5. Triedu opúšťajú len v nevyhnutnom  prípade so súhlasom pedagogického zamestnanca. 

6. Po skončení vyučovania opúšťajú areál školy. Nezdržiavajú sa neodôvodnene v priestoroch školy, aby 

nedochádzalo k zhromažďovaniu skupín.  

7. V prípade, že žiak navštevuje ZUŠ, prichádza na hodinu maximálne päť minút pred začiatkom hodiny. 

 

8. Rešpektujú pokyny pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy.  
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9. Ak žiak v priebehu dňa prejavuje príznaky ochorenia, škola okamžite kontaktuje zákonných 

zástupcov, aby si ho bezodkladne vyzdvihli. Do príchodu rodičov žiak odchádza do karanténnej 

miestnosti.  

 

8 PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA 

- Všetci žiaci dodržiavajú pravidlo R-O-R (ruky – odstup - rúško) 

- Všetci žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a návštevníci školy sú povinní nosiť ochranné 

rúško v interiéri aj exteriéri školy s výnimkou konzumácie jedla a nápojov.  

- Každý žiak je povinný mať so sebou jedno náhradné rúško v školskej taške. 

- Počas malých prestávok sa triedy pravidelne krátkodobo, ale intenzívne vetrajú. 

- Počas veľkej prestávky -  priame vetranie triedy, ktorého dĺžka je závislá od počasia.   

- Nad rámec bežnej dezinfekcie sa počas veľkej prestávky a po jej skončení  robí dezinfekcia 

dotykových plôch - kľučiek, zábradlia, toaliet... . 

- Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú na toaletách, aby nedochádzalo k miešaniu žiakov z rôznych tried; 

rešpektujú pokyny dozor konajúceho pedagóga. 

- Pravidelne minimálne jeden krát denne sa priestory tried a kancelárií dezinfikujú ultrazvukových 

zvlhčovačov vzduchu na dezinfekciu priestorov zahmlievaním ultrazvukovým fogovačom. Pomocou 

tohto zariadenia  sa vytvorí s použitím NanoSilver Desinfekt suchá hmla, ktorá v krátkom čase 

zlikviduje všetky baktérie, vírusy a zápach. 

- Na likvidáciu mikroorganizmov v miestnosti, kde je viacej ľudí sa využíva mobilný  germicidný žiarič 

PROLUX 

 

 

9 MATERIÁLNE VYBAVENIE 

- Každá trieda je vybavená zásobníkom papierových utierok a zásobníkom mydla. Tie sa nachádzajú aj 

na toaletách, vrátane zásobníka na toaletný papier.  

- Žiak sa správa k týmto zariadeniam šetrne, neničí ich nesprávnou manipuláciou. Zbytočne neplytvá 

utierkami, mydlom ani toaletným papierom. Správa sa ekologicky a ekonomicky zodpovedne 

a šetrne k životnému prostrediu.  

- Použité utierky na ruky hádže iba do  na to určeného koša. Nepoužíva ich ako toaletný papier. 

- V prípade porušenia vyššie uvedených bodov budú voči žiakovi vyvodené výchovná opatrenia. 

- V prípade poškodenia majetku je žiak, resp. jeho zákonný zástupca povinný uhradiť vzniknutú 

škodu.  

 

10 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

- Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni dodržiavajú  sprísnené hygienické opatrenia (R-O-R). 

- Do jedálne prichádzajú so svojou kmeňovou triedou, pričom dodržiavajú vypracovaný časový 

harmonogram, ktorý zabezpečuje zonizáciu priestorov. 
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- V jedálni si sadajú len do pre nich určenej zóny (radu). 

- Do jedálne prichádzajú s rúškami, ktoré si odložia len v čase priamej konzumácie jedla. 

- Počas obedov je v jedálni zapnutý mobilný  germicidný žiarič PROLUX, ktorý sa využíva na 

likvidáciu mikroorganizmov v miestnosti, kde je viacej ľudí. 

 

11 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Prevádzka ŠKD počas mimoriadnej situácie sa upravuje nasledovne: 

 

► Ranná prevádzka – nie je 

► Popoludňajšia prevádzka sa skracuje nasledovne: 

» 1, 2, a 3. oddelenie je v prevádzke do 16:00 hod. 

» 4. oddelenie je v prevádzke max. do 14:30 hod. 

 

- Žiaci navštevujúci ŠKD sa riadia pokynmi vychovávateľky.  

- Rodič si dieťa z ŠKD v popoludňajších hodinách vyzdvihuje pred pavilónom, nevstupuje do budovy. 

Využíva zvonček umiestnený pri vstupe do pavilónu.  

 

 

12  ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  

- V čase mimoriadnej situácie sa neumožňuje skupinová výučba. Týka sa to výtvarného a tanečného 

odboru, ktorý ide v špeciálnom režime podľa pokynov vyučujúcich. 

- Naďalej pokračuje iba  individuálna výučba v hudobnom odbore.  

- Žiaci prichádzajú na hodinu v presne vymedzenom čase a odchádzajú hneď po jej skončení. Zbytočne 

sa nezdržiavajú v priestoroch školy. 

- Zákonní zástupcovia nemajú povolený vstup do vnútorných priestorov školy.  

 

 

 

 

 


