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Pokyny upravujúce podmienky 
prevádzky, vnútorného režimu školy 
a výchovno-vzdelávacieho procesu 
v školskom roku 2021/2022 

 
 
 
 
 

Opatrenia prijaté po prerokovaní v pedagogickej rade 
zo dňa 30. augusta 2021 s účinnosťou od 1. septembra 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID – 19 sa v období od 01.09.2021 
upravujú týmito pokynmi postupy, organizácia a podmienky výchovy, vzdelávania 
a stravovania s rešpektovaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Mgr. Alžbeta Ličková, riaditeľka 
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Všeobecné prevádzkové pokyny 

» Organizácia vyučovania a prevádzka školy vychádza: 

- z aktuálne platnej legislatívy,  

- COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10. 08. 2021, 

- vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12. 08. 2021. 

» Vyučovanie sa bude riadiť ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, ktorý je zadefinovaný v troch úrovniach –

 zelenej, oranžovej a červenej. Podľa neho sa škola nebude zatvárať, bude sa prerušovať len 

vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).   

» Pre žiakov I. stupňa a II. stupňa bude prebiehať prezenčné vzdelávanie od 2. septembra 2021. 

» Školský klub detí bude v prevádzke bez  ranného oddelenia od 11:30 hod. do 17:00 hod. od 3. 

septembra 2021.  

» Školská jedáleň bude v prevádzke od 3. septembra 2021.  

» Základná škola, Školská 10, Malá Ida bude v prevádzke každý pracovný deň: 

 od 2.septembra 2021 od 07:20 hod do 17:00 hod. 

» Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021 dňa 2.septembra 2020: 

> pre žiakov II. – IX. ročníka 

 – bez prítomnosti rodičov - v  kmeňových triedach – o 8:00 hod. - prostredníctvom školského 

rozhlasu – TRH s triednymi učiteľmi 

> pre žiakov I. ročníka  

– v sprievode rodičov - v kmeňových triedach – o 8:00 hod. - TRH s triednymi učiteľmi – slávnostné 

privítanie riaditeľkou školy a starostkou obce Malá Ida 

» Návštevníci školy sa riadia pokynmi  MŠVVa Š  SR  „Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy 

a školského zariadenia“, ktorý je umiestnený na webovej stránke školy a na jednotlivých pavilónoch .  

» Na komunikáciu s externými osobami škola využíva predovšetkým dištančný spôsob komunikácie 

(e-mailová pošta, telefón, EduPage ...). 

 

Protiepidemické opatrenia  

» Škola zabezpečí plynulú prevádzku základnej školy a školského klubu detí pri dodržaní 

nariadených protiepidemiologických opatrení: 

 

-  Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný zdravotný filter, ktorí vykonávajú nepedagogickí 

zamestnanci a hlavný dozor. Ranný filter pozostáva z merania teploty žiakov bezdotykovým 

teplomerom, dezinfekcie rúk, zabezpečenia rozstupov žiakov a kontrola prekrytia tváre rúškom. V 

prípade, ak bude žiakovi nameraná teplota, alebo bude žiak prejavovať príznaky ochorenia, 

nemôže sa zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu a žiak bude umiestnený v izolačnej 

miestnosti do príchodu zákonného zástupcu. 

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

- Pri vchode do každého pavilónu sú umiestnené dávkovače s dezinfekciou rúk. 
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- Triedy sú vybavené dávkovačmi s mydlom a papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 

- 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. 

- Toalety sú vybavené mydlami v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné 

osušenie rúk a toaletným papierom, ktoré sa pravidelne dopĺňajú.  

- Pre vytvorenie bezpečného prostredia škola využíva:  

 ultrazvukové zvlhčovače vzduchu na dezinfekciu priestorov zahmlievaním ultrazvukovým 

fogovačom (hlavne v školských triedach a odd. ŠKD), 

 mobilný  germicidný žiarič PROLUX - nepriamo vyžarujúci za prítomnosti ľudí (hlavne 

v školskej jedálni a zborovni), 

 EpidAIR, profesionálny rad prípravkov určených na dezinfekciu metódou zahmlievania, ktorý 

účinne dezinfikuje všetky povrchy (hlavne v odborných učebniach).  

- Upratovačky vykonávajú  pravidelnú kompletnú dezinfekciu interiéru všetkých priestorov školy. 

- Škola má zriadenú izolačnú miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi COVID-19 

alebo iného infekčného ochorenia. Po opustení miestnosti príznakovou osobou je tá dôkladne 

vydezinfikovaná a vyvetraná podľa usmernenia ÚVZ SR.  

 

Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka) 

1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

školy. 

2. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

3. Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, 

a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. zákona 

č. 245/2008 Z. z.)   

4. Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 

a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“. 

5. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,“ sa žiak považuje za 

príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho 

bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený 

vstup do školy a odchádza  s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné 

žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. 

6. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: 

a) odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE, 

b) poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ emailom, 

c) kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 



Základná škola, Školská 10, 044 20 Malá Ida 
 

 

4 

7. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID – 19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na 

COVID – 19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy, aby 

mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

8. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii 

informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty 

žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

9. Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény.“ 

10. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť  žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri 

absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť  

Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o 

neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok  zhoršenú známku zo 

správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania 

ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

11. Rodič alebo sprevádzajúca osoba žiaka rešpektuje zákaz zhromažďovania sa s viacerými osobami 

pred budovou školy , zákaz vstupu do interiéru budov a dopravnú značku zakazujúcu vjazd 

motorových vozidiel do areálu školy.  

12. Rodičia žiakov 1. ročníka majú povolené sprevádzať dieťa iba k hlavnému pavilónu. Ďalej žiak 

pokračuje samostatne. 

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

údajov (telefónnych čísel, mailových adries).  

 

Povinnosti žiakov 

1. Žiaci prichádzajú do školy priebežne, v čase od 7:20 hod do 7:40 hod. ,kedy je im umožnený vstup 

do pavilónov. 

2. Pri vstupe do budovy absolvujú ranný filter.  

3. Po absolvovaní ranného filtra sa  prezujú  a odchádzajú do kmeňovej triedy. Nenavštevujú 

spolužiakov z iných tried. 

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

s výnimkou konzumácie jedla a nápojov a hodín telesnej výchovy . (bližšie: športový semafor) 

5. V školskej taške majú  náhradné rúško a jeden balíček hygienických vreckoviek. 

6. Sú povinní dodržiavať  hygienické zásady, často a dôkladne si umývajú ruky, nepoužívajú textilné 

uteráky. 

7. Každá trieda je vybavená zásobníkom papierových utierok a zásobníkom mydla. Tie sa 

nachádzajú aj na toaletách, vrátane zásobníka na toaletný papier.  

8. Žiaci sa správajú k týmto zariadeniam šetrne, neničia ich nesprávnou manipuláciou. Zbytočne 

neplytvajú utierkami, mydlom ani toaletným papierom. Správajú sa ekologicky a ekonomicky, 

zodpovedne a šetrne k životnému prostrediu.  

9. Použité utierky na ruky hádžu iba do  na to určeného koša. Nepoužívajú ich ako toaletný papier. 

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

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

škodu.  

12. Triedu opúšťajú len  vo výnimočnom prípade a len so súhlasom pedagogického zamestnanca. 

13. Pri premiestňovaní sa do inej učebne sa riadia pokynmi vyučujúceho a dodržiavajú ich. 
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14. Počas malej prestávky sa zdržiavajú v triede. Počas veľkej prestávky sa riadia pokynmi dozor 

konajúceho pedagóga.  

15. Po skončení vyučovania sa bezdôvodne nezdržiavajú v triede ani v  areáli školy.  

16. Žiaci navštevujúci ZUŠ prichádzajú na hodinu maximálne päť minút pred jej začiatkom a po 

skončení opúšťajú triedu/areál školy.  

17. Rešpektujú zákaz zhromažďovania sa s viacerými osobami v areáli školy. 

 

Vyučovací proces a krúžková činnosť 

1. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností musia byť v súlade s hygienicko-

epidemiologickými opatreniami. 

2. Škola bude organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či v areáli školy alebo 

mimo neho podľa klimatických podmienok. 

3. Hromadné podujatia (napr. účelové cvičenia, didaktické hry, a pod.) sa neuskutočňujú alebo sa 

uskutočňujú bez premiešavania tried.  

4. Rodičovské schôdzky je odporúčané vykonávať dištančnou formou, prípadne čo najviac  obmedziť 

kontakt rodičov žiakov rôznych tried. 

5. Telesná a športová výchova sa bude realizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v 

exteriéri (školské ihrisko, multifunkčné ihrisko, blízke  okolie školy a pod.) formou, ktorá 

nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. V interiéri 

sa bude realizovať  s minimalizovaným premiešavaním tried.  

6. Režim školskej  telocvične bude zabezpečený v súlade s COVID Automatom pre šport, ktorý je 

zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk. 

7. Nižšie spomenuté školské aktivity ministerstvo školstva neodporúča plánovať, keďže sa riadia 

usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia pandemickej 

situácie v okrese hrozí ich zrušenie ( v základných školách podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. 

z.): a) výlety, b) exkurzie, c) jazykové kurzy,  d) športový výcvik, e) pobyty žiakov v škole v prírode 

a ďalšie aktivity. 

Tieto aktivity škola (ne)bude realizovať v závislosti od vývoja epidemickej  situácie v priebehu 

školského roka.  

8. Krúžková  činnosť sa bude realizovať s minimalizovaním premiešavania tried. 

 

Zamestnanci školy 

1. Všetci zamestnanci na pracovisku sú povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia: 

nosenie rúška, pravidelné umývanie a dezinfikovanie rúk, dodržiavanie predpísaných odstupov. 

2. V deň otvorenia  školského roka  vyplnia tlačivo o bezpríznakovosti alebo sa preukážu negatívnym 

testom.  

3. Zamestnanci, ktorí vykonávajú ranný filter žiakov, použijú jednorazové rúška a rukavice. 

4. Zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a 

kýchaní, nosení rúšok, dodržiavaní odstupov. 

5. Upratovačky zabezpečia v priestoroch, kde sa nachádzajú žiaci, dezinfekciu sociálnych zariadení a 

kľučiek minimálne dvakrát denne a podľa potreby.  
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6. V školskej jedálni sa zabezpečí dezinfekcia stolov a stoličiek. Zamestnanci jedálne sú povinní nosiť 

ochranné pomôcky (rúška, rukavice), pravidelne si umývať a dezinfikovať ruky. 

Školský klub detí 

 

» V školskom roku 2021/22 budú v prevádzke štyri oddelenia ŠKD, pričom deti budú zaradené do 

jednotlivých oddelení podľa ročníkov, aby sa minimalizovalo premiešavanie tried.  

 

1. oddelenie – žiaci prvých ročníkov 

2. oddelenie – žiaci druhých ročníkov 

3. oddelenie – žiaci tretích ročníkov 

4. oddelenie – žiaci štvrtých ročníkov.  

 

» Ranná prevádzka nebude, nakoľko podľa aktuálnych nariadení nemôžeme miešať deti z 

rôznych ročníkov a prevádzkové dôvody škole neumožňujú mať rannú družinu pre každý 

ročník zvlášť. (Zmena nie je vylúčená.) 

»  Popoludňajšia prevádzka bude nasledovná: 

» 1, 2, a 3. oddelenie -  do 17:00 hod. 

» 4. oddelenie -  do 14:40 hod. (Zmena nie je vylúčená.) 

 

- Rodič záväzne prihlasuje dieťa do ŠKD cez zápisný lístok, ktorý vyplnený a podpísaný odovzdá 

príslušnej pani vychovávateľke. 

- Žiakom piatych ročníkov zápis do ŠKD v tomto školskom roku nie je z prevádzkových dôvodov 

umožnený. 

- Ak záujem o pobyt žiakov v ŠKD prekročí prevádzkové možnosti školy, uprednostnení budú  žiaci 

pracujúcich rodičov a rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.  

- Žiaci navštevujúci ŠKD sa riadia pokynmi vychovávateľky.  

- Rodič si dieťa z ŠKD vyzdvihuje pred pavilónom, nevstupuje do budovy. Využíva zvonček 

umiestnený pri vstupe do pavilónu alebo vopred dohodnutý spôsob komunikácie s pani 

vychovávateľkou.  

 

Poplatky: 

- Poplatky sa uhrádzajú výlučne na účet školy, ktorého číslo je zverejnené na webovej stránke školy 

v záložke ŠKD (Poplatky). 

- Na základe všeobecne záväzného nariadenia schváleného Obecným zastupiteľstvom v Malej Ide, 

dňa 08.06.2021, uznesením č. 35/2021 a účinnosťou od 01.09.2021 sa upravujú poplatky za školský 

klub detí. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ Malá Ida 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka nasledovne: 

a) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí mesačne za jedno dieťa sumou 

vo výške 8 eur bez ohľadu na dĺžku pobytu v ŠKD .  

 

b) Ak bola prerušená prevádzka ŠKD zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi najmä v 

prípade mimoriadneho prerušenia prezenčného vyučovania, zákonný zástupca je povinný zaplatiť 

pomernú časť určeného príspevku, a to vo výške 1 euro mesačne na jedno dieťa. 
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- Poplatky za ŠKD sa uhrádzajú v pravidelných mesačných splátkach (neuhrádzať dopredu na celý 

polrok/rok) stále za mesiac, v ktorom dieťa navštevovalo ŠKD,  

- Ak rodič dva mesiace po sebe neuhradí poplatok  za pobyt, dieťa môže byť zo školského klubu 

vylúčené.  

 

Školská jedáleň 

 
»  Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni dodržiavajú sprísnené hygienické opatrenia.  

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

harmonogram, ktorý zabezpečuje zonizáciu priestorov.  

» Pri umývadlách majú k dispozícii dávkovače mydla, papierové utierky na ruky, resp. dezinfekčný 

prostriedok na ruky. 

»  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.  

»  Príbory sú zabalené v papierovom obrúsku. 

»  Počas vydávania obedov je v prevádzke mobilný  germicidný žiarič.  

» Po každej odstravovanej skupine žiakov, zamestnanci vydezinfikujú stoly a stoličky.                             

» Zamestnanci jedálne sú povinní nosiť ochranné pomôcky (rúška, rukavice), pravidelne si umývať a 

dezinfikovať ruky. 

 

Základná umelecká škola 

Základná umelecká škola, vrátane spevu, literárno-dramatického a tanečného odboru zabezpečuje 

prevádzku podľa aktuálne platného COVID Automatu zverejneného na webovej stránke: 

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/, pričom v bordovej a čiernej farbe okresu je 

prevádzka zabezpečená individuálnou alebo dištančnou formou. 


