
Pokyny upravujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany v ZŠ 

s MŠ Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť a ŠKD pri ZŠ na 

obdobie školského roku 2020/2021 platné od 30.09.2020  

 

Každé ráno sa žiaci zúčastňujú ranného filtra. Ak bude žiakovi nameraná zvýšená teplota 

aj po opätovných dvoch meraniach, škola kontaktuje zákonného zástupcu a ten je povinný dieťa 

bezodkladne vyzdvihnúť. Kontaktuje všeobecného lekára a výsledok oznámi škole.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka  

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ 

alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo 

výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. 

spolužiaci v triede).  

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka 

manažuje miestny príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast, 

ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom, 

 pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia 

postupu miestneho príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci 

celej triedy, preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného 

postupu miestnym príslušným RÚVZ, 

 ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa 

usmernenia tohto materiálu.  

Po vstupe do budovy dieťa vykoná dezinfekciu rúk, ktorú poskytne škola. Následne žiak 

prejde ku svojej skrinke, kde si odloží náhradné rúško zabalené v mikroténovom vrecku 

a prezuje sa. 

Vychádzajúc z Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v základných školách 

pre školský rok 2020/2021 zo dňa 30.09. 2020 sa TSV a HUV odporúča realizovať len 

teoretickou formou. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) 

sa nevyužívajú. 

Organizácia Škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov sa neodporúča. Organizácia 

kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu 

(napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neodporúča. Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov 

ani plavecké kurzy sa neodporúča. 



Organizácia hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, 

rady školy, študentský parlament, senát a pod.) sa odporúča jedine dištančnou formou. 

Zákonný zástupca: 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení 

RÚVZ SR). 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.  

 Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac 

ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) aktuálne písomné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 

pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek 

ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a 

dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je 

limitovaný.  

 V prípade, že u dieťaťa/žiaka 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/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  

 Link na celý dokument (manuál pre ZŠ) a prílohy:  

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/ 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a 

sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie 

priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k 

minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách 

žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného 

povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných 

povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 



Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v 

interných priestoroch školy (iba žiaci I.stupňa), kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak 

nie je určené inak z nariadenia RÚVZ SR.  

Mimo priestorov triedy (chodba, WC, školská jedáleň) je nosenie rúška povinné. Rúško 

si zloží len pri svojom samostatnom vydezinfikovanom stole počas obeda.  

Žiaci II. stupňa sú povinní nosiť rúška všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, 

vrátane svojej triedy počas celého školského vyučovania, a to do odvolania. Vyššie uvedené 

opatrenia sú platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená aktualizácia usmernenia na 

webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  


