
Pokyny, upravujúce podmienky  ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany  na 

obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach: 

1. prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do konca 

školského roku 2019/2020 

2. podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy 

Pokyn vydaný na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ o obnovení časti škôl a školských zariadení od 

1.6.2020, zo dňa 22.5.2020. 

1. Otvorenie prevádzky ŽŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany od 

1.6.2020: 

Účasť dieťaťa v škole dobrovoľná 

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník o 

zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č.1). 

 zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po 

každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že 

žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie 

 Budova školy s prevádzkou ŠKD  bude otvorená od 6:30. 

 Žiaci prihlásení do ranného ŠKD prichádzajú do budovy školy bočnými vchodmi 

nasledovne:  

vchod č.1: triedy 2.A,  3.B, 4.B 

vchod č. 2: triedy 1.A., 1.B, 4 .A 

trieda pri ŠJ : 2.B 

trieda pri telocvični: 3.A 

 žiak vchádza  do školy s rúškom na tvári, bez sprievodu rodičov, odovzdá Vyhlásenie 

o zdravotnom stave žiaka, prejde ranným filtrom – meranie teploty, dezinfikuje si ruky 

a vchádza prezutý do svojej triedy, v tomto čase nepoužívame na dochádzku čip 

 Ostatní žiaci, ktorí nenavštevujú ranný ŠKD prichádzajú do školy od 7:45, žiaci 

cestujúci školským spojom cestujú dobrovoľne, dodržiavajú hygienické opatrenia, 

 dodržiavajú odstupy, do školy vchádzajú bočnými vchodmi, podľa rozpisu: 

vchod č.1: triedy 2.A,  3.B, 4.B, 5.B 

vchod č. 2: triedy 1.A. 1.B, 4.A, 5.A 

trieda pri ŠJ : 2.B 



trieda pri telocvični: 3.A 

 žiaci odovzdajú Vyhlásenia o zdravotnom stave, prechádzajú s rúškom na tvári 

ranným filtrom- meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfikujú si 

ruky a vchádzajú prezutí do svojich tried, 

 počas vyučovania rešpektujú pokyny vyučujúcich o hygienicko-epidemiologických 

opatreniach počas vyučovania: nosenie rúška, pohyb v priestoroch školy, dezinfekcia 

rúk, stravovanie v jedálni, 

 žiak má so sebou 2 rúška a 1 balík jednorazových vreckoviek, 

 rúško povinne nosí mimo svojej triedy v interiéri školy a pri presune do ŠJ. 

Vyučovanie 

 realizuje sa v blokovom vyučovaní od 8:00-12:00, je  zamerané hlavne na rozvoj 

čitateľských zručností, pohybové aktivity, riešenie problémových úloh, výtvarné 

aktivity, opakovanie matematických zručností , 

 v triede je len jedna skupina, ktorá sa nemení, max. 20 žiakov, 

 vyučovanie sa realizuje aj v exteriéroch školy, podľa počasia. 

Stravovanie 

 podľa miestnych podmienok, počtu žiakov a personálu je zabezpečené školské 

stravovanie v bežnej podobe,  

 skupiny žiakov sa nepremiešavajú, do jedálne vstupujú podľa vnútorného rozpisu so 

svojím učiteľom, 

 stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, 

 na evidenciu výdaja stravy použije každý žiak čip. 

ŠKD popoludní 

 prevádzka  od 12:00-15:30, 

 žiak ostáva len vo svojej skupine, 

 činnosť sa realizuje v interiéri aj v exteriéri podľa počasia, 

 žiak si nenosí do ŠKD vlastné hračky, 

 dieťa z ŠKD bude odovzdané sprevádzajúcej osobe vonku alebo  pri hlavnom vchode 

na zazvonenie, sprevádzajúce osoby do vnútorných priestorov školy nevstupujú ani sa 

v nich nepohybujú. 

 

 



2. Opatrenia školy na zabezpečenie bezpečnosti  a ochrany zdravia žiakov 

a zamestnancov školy pred nákazou COVID-19 

a) Počas cesty do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Sprevádzajúce osoby nevstupujú do vnútorných priestorov školy, 

b) minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou, 

c) základná škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov 

každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným 

prostriedkom vhodne umiestneným,  

d) zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie /web školy/, 

e) žiak si  odloží rezervné rúško do lavice alebo do tašky (pre prípad znečistenia svojho 

používaného rúška), 

f) žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –

epidemiologickými nariadeniami, 

g) žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v 

interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, 

h) nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít, 

i) pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone 

výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít, 

j) v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie  

k) aktivity sa organizujú tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo 

mimo neho podľa podmienok školy,   

l) telesno-výchovné aktivity  sa vykonávajú v externom prostredí, nie vo vnútornom prostredí 

telocvične,  

m) škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri       

kašľaní a kýchaní, 

n) presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je 

nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak 

jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy,  

o) podľa miestnych podmienok sa skupiny žiakov vonku intervalovo striedajú alebo je určený 

pre jednotlivé skupiny oddelený priestor, 

p) rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, 



q) toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk, 

r) upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby, 

s) dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší 

zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne, 

t) 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), 

u) zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní 

odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.). 

Vo všetkých budovách bude prebiehať zvýšená sanitácia a dezinfekcia. 

Pri podozrení na ochorenie 

a) 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.  

b) Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať 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. 

c) Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom 

možnom čase s použitím rúška. 

V prípade potvrdenia ochorenia  

Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

Základná škola 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 rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola 

neorganizuje školy v prírode ani viacdňové školské výlety. 

V Nedožeroch-Brezanoch 26.5.2020                

                                                               PhDr. Iveta Valchovníková, riaditeľka školy 

 


