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Prevádzka a vnútorný režim školy od 2.9.2021  

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 

Prevádzka školy bude v čase od 7:00 do 17:00 

 Vzhľadom na veľkosť našej školy ranný nástup na vyučovanie bude organizovaný v dvoch fázach: 

  1. – 5. ročník – 7:30 – 7:45 

  6. – 9. ročník – 7:45 – 8:00 

 Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári. Náhradné rúško a papierové vreckovky majú 

uložené v taške. Pri vstupe si žiaci vydezinfikujú ruky, idú priamo do triedy, kde sa pripravia na 

vyučovanie. Šatne z dôvodu rekonštrukcie nebudú k dispozícii, tzn. žiaci sa nemusia až do odvolania  

prezúvať. 

 Dospelá osoba sprevádzajúca žiaka do školy, do budovy nevstupuje. Výnimku majú rodičia žiakov 

1. ročníka – žiaka môže do budovy sprevádzať jeden rodič (do 10.9.2021). 

 

 Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa 

aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.  

 

 Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do 

koša. 

 Na toaletách použije žiak mydlo a jednorazové papierové utierky. 

 Triedy sa po ukončení prevádzky školy denne dezinfikujú.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet a dotykových plôch na chodbách a v triedach predpoludním bude 

vykonávaná po každej prestávke, popoludní minimálne 2-krát.  

 V prípade, ak sa u žiaka počas dňa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, resp. iného prenosného 

ochorenia, bude umiestnený v miestnosti určenej na izoláciu. V takomto prípade škola okamžite 

kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý si dieťa vyzdvihne a telefonicky konzultuje  zdravotný stav 

svojho dieťaťa so všeobecným  lekárom pre deti a dorast. 

    

Vyučovanie 

 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, s ktorým žiakov oboznámi triedny učiteľ po nástupe do 

školy. 

 Z organizačných dôvodov – nástup žiakov do školy, výdaj stravy, bude rozvrh podľa aktuálnej 

situácie upravovaný. 

 Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR telesná a športová výchova sa bude prevažne v exteriéri 

v závislosti od počasia. 
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Stravovanie v školskej jedálni 

 Výdaj stravy bude prebiehať  

o desiata – od pondelka 6.9.2021 v čase od 9:40 do 10:00, 

o obed – v čase od 11:45 -14:00 na základe rozpisu, pričom sa odstravujú naraz 2 až 4 

triedy pri dodržaní princípu ROR. 

 Po vstupe do priestorov ŠJ si každý vydezinfikuje ruky, na čo dohliadne dozor konajúci pedagogický 

zamestnanec. 

 Stravu vydá žiakovi personál spolu so zabaleným príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú 

a neberú si ani príbor. 

 Po každej skupine tried budú stoly vydezinfikované. 

 

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD) 

Štvrtok 2.9.2021  

 Žiaci 1. ročníka – s pani vychovávateľkami cca od 9:30 – prevezmú si ich pred začiatkom 

rodičovského združenia/triedneho aktívu. 

 Žiaci 2. ročníka až 4. ročníka - s pani vychovávateľkami od 9:40.  

 ŠKD je v prevádzke do 17:00.  

 

Od piatka 3.9.2021 bude ŠKD bude v prevádzke od 7:00 do 17:00 nasledovne:   

  od 7:00 do 8:00 budú deti vo svojich kmeňových triedach, vychovávateľ bude zabezpečovať dozor 

na chodbe (tak ako je tomu počas prestávok medzi vyučovacími hodinami).  

 po skončení vyučovania až do 17:00 sú deti v družine s prideleným vychovávateľom, pričom 

v jednom ŠKD oddelení sa budú miešať deti z maximálne dvoch tried – vytvoria tak stálu skupinu. 

Vytvorenie oddelení závisí od počtu prihlásených žiakov z jednotlivých tried.  

 Dieťa do ŠKD môžete priniesť do 7:15. 

 V ŠKD sa budú dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia, ktoré budú vychádzať z usmernení a 

odporúčaní MŠVVŠ SR.  

 V prípade priaznivého počasia trávia deti čas vonku aj počas poobedňajšej ŠKD, v areáli školy. Každá 

skupina bude mať presne vymedzený priestor, v ktorom sa budú deti pohybovať, aby nedochádzalo 

k miešaniu skupín.  

 Krúžková činnosť začína až v októbri. 

 Rodičia si preberajú deti z ŠKD pred vstupom do budovy.  

 

Povinnosti rodiča 

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

a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými 

ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentmi v súlade s aktuálne platnými 

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle 

aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). 
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 Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade 

potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

 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. c) zákona 

č. 245/2008 Z.z.). 

 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“ (Príloha č.1). V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v 

ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je 

povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. 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. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 

možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo poslať scan „Písomného 

vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

 Rodič môže svojim 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, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť 

vykonať komisionálne skúšky. 

 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 alebo riaditeľa školy, aby 

mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, 

častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie 

premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne 

nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže 

žiak navštevovať školu. 

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

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

kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.  

 

Odporúčania pre rodiča 

  Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2). Riaditeľ tak 

v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany 
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zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory 

školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka. 

 Dôležité odkazy: 

Školský semafor 

Od 2.9.2021 budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená) 

  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 29.8.2021                                                   PaedDr. Jana Štefková, PhD.  

riaditeľka školy 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

