
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca 
školského roku 2019/2020, platných od 1.6.2020  

 

 

Pokyny upravujúce podmienky ZŠ M. R. Štefánika Košariská - časť na obdobie do konca školského roku 2019/2020 

vydané riaditeľom školy Martinom Janštom vo veciach: 

1. Prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do konca šk. r. 2019/2020 

2. Podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 

 
1. Prevádzky a vnútorného režimu základnej školy do konca školského roku 2019/2020 
 

• ZŠ bude ovrená v čase od 7.00 h do 15:20 h. Vyučovanie pre triedu II. (3.-4. ročník) sa začína o 7:45 h, 

pre triedu I. (1.-2. ročník) s desať minútovým oneskorením o 7:55 h tak, aby obe skupiny neprichádzali 
do kontaktu počas prestávok. Do školy treba prísť včas a s dostatočným časovým predstihom kvôli 

vykonaniu ranného zdravotného filtra žiaka povereným zamestnancom školy pred vchodom do budovy 
školy. Žiaci môžu v ZŠ a následne v ŠKD stráviť najviac 8 h 20 min/ 1 deň. Žiaci, ktorí nie sú prihlásení do 

ŠKD budú zo školy odchádzať domov po „odstravovaní“, najneskôr však do 13:05. Žiaci, ktorí nie sú 
prihlásení do ŠKD, budú odchádzať po skončení obeda, ostatní o 13:05 alebo o 15:05 , najneskôr však 15:20. 

 
• Žiaci budú rozdelení do 2 skupín (tried), pričom bude dodržaný maximálny počet detí v skupine 20. Triedy 

zostávajú v nezmenenom zložení ročníkov tak, ako boli vytvorené pred prerušením vyučovania. Skupina 
1.-2. ročníka bude následne fungovať aj v ŠKD. ŠKD pre skupinu 3.-4. ročníka sa nezriaďuje. 

Pedagogickí zamestnanci ZŠ budú zodpovední za to, že nebude dochádzať k migrácii žiakov 
medzi jednotlivými skupinami. Taktiež zabezpečia dostatočné rozostupy medzi žiakmi pri výchovno-

vzdelávacom procese. 
 

• Výchovno-vzdelávacie aktivity sa budú realizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už 
v areáli školy alebo mimo neho. Rozvrh hodín bude upravený a prispôsobený obsahu a forme 

vzdelávania, ktoré si môže škola autonómne koncipovať. Žiakom, ktorí do školy nenastúpia bude 
prostredníctvom Edupage zasielané prebraté učivo. 

 
• Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ nemajú povolený vstup do budovy školy. Svoje dieťa odovzdávajú 

výhradne zamestnancovi pri vchode do budovy školy, ktorý ho prevezme až po každodennom rannom 
zdravotnom filtri - zmeraní teploty bezdotykovým teplomerom a použití dezinfekcie. Ten následne dieťa 

odovzdá dozor konajúcemu pedagogickému zamestnancovi ZŠ. 
 

• Žiaci prichádzajú a odchádzajú zo ZŠ len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. 
V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. Dochádzajúce deti z okolitých 
obcí budú sprevádzať od autobusu do školy a zo školy k autobusu pedagogickí zamestnanci školy vybavení 
rúškami. 
 

• V prípade priaznivého počasia zákonní zástupcovia preberajú deti z exteriérov ZŠ (vonkajšie 
priestory školy). V prípade nepriaznivého počasia rodičia preberajú deti od povereného zamestnanca pri 
vstupe do školy. Zákonní zástupcovia nevstupujú do priestorov školy. Po prevzatí dieťaťa zo školy je 
nutné opustiť areál školy. 
 

2. Podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 
 

Zákonný zástupca: 
 

• Dodržiava pokyny riaditeľa základnej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej základnej 

školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020. 



 
• 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). 
 

• Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky. 
Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých 

priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. 
 

• Zákonní zástupcovia pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ alebo po každom prerušení dochádzky 

v trvaní viac ako 3 dni predkladajú službukonajúcemu zamestnancovi pri vchode do budovy školy 

vypísané tlačivo Vyhlásenie (Príloha č. 1) o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
Bez tohto tlačiva nie je možné prevziať dieťa od zákonných zástupcov do ZŠ. 

Pozn. Ak nemá zákonný zástupca možnosť vytlačiť si dané tlačivo, môže si ho prísť osobne prevziať do 

ZŠ v piatok 29.5.2020 v čase od 8.00 hod. - 12.00 hod. pri dodržaní hygienicko-epidemiologických 

opatrení. 

 

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku 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. 
 
Škola: 
 

• Zabezpečí, aby pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci ZŠ vyplnili dotazník o zdravotnom stave 

pred návratom do zamestnania. 
 

• Pedagogickí zamestnanci ZŠ nemusia nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-
vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch zabezpečí nosenie rúška alebo ochranného štítu. 

 
• Zabezpečí, aby nepedagogickí zamestnanci ZŠ nosili počas prevádzky rúško alebo ochranný štít. 

 
• Zabezpečí v miestnosti, kde sa zdržuje skupina detí časté a intenzívne vetranie. 

 
• Upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní. 

 
• Vybaví toalety mydlami v dávkovačoch a jednorazovými papierovými utierkami. Tieto dávkovače 

budú umiestnené aj v triedach. Smetné koše budú zabezpečené odstránením vrchného uzáveru koša. 
 

• Priestory ZŠ sa budú dezinfikovať najmenej 1-krát denne. Dezinfekcia dotykových plôch (kľučiek, 
vypínačov,...) sa bude vykonávať 2-krát denne. 

 
• Desiata sa uskutoční v miestnostiach, kde sa skupiny zdržujú počas dňa. Obed sa uskutoční v ŠJ pre 

každú skupinu (triedu) osobitne, v inom čase s náležitými hygienicko-epidemiologickými opatreniami, 
ktoré zabezpečí vedúca ŠJ. 

 
• Do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie - besiedky, rozlúčky so školským 

rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v 
nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných 

zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a 
viacdňové školské výlety. 



 

• Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk 

všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade 

podozrenia na ochorenie (nielen na COVID - 19) dieťa nepreberie. 

 
Pri podozrení na Covid - 19 a iné infekčné ochorenia: 
 

• 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) a s príznakmi iných infekčných ochorení nesmie vstúpiť do priestorov 

základnej školy. 

 

• Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 a iných infekčných ochorení, je 

umiestnený do samostatnej miestnosti a sú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne 

vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID - 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to 

v prípade iných infekčných ochorení. 

 

• V prípade potvrdenia ochorenia základná škola postupuje podľa usmernenia miestneho 

príslušného RÚVZ. 

 

• Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID - 19 v priebehu jeho pracovného 

dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s 

použitím rúška. 

V Košariskách dňa 28.5.2020 Martin Janšto 
riaditeľ ZŠ M. R. Štefánika Košariská 



Príloha č. 1 

Vyhlásenie 
 
 
 
Vyhlasujem, že dieťa............................................., bytom v ..................................................................................., 
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 
 
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v 
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, 
hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 
 
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som 
sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
V...................................................dňa................... 
 

Meno a priezvisko 1. zák. zástupcu:  

Adresa 1. zákonného zástupcu:  

Telefón 1. zákonného zástupcu:  

Podpis 1. zákonného zástupcu:  

 

Meno a priezvisko 2. zák. zástupcu:  

Adresa 2. zákonného zástupcu:  

Telefón 2. zákonného zástupcu:  

Podpis 2. zákonného zástupcu:  

 


