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V Lučenci dňa 27. 08. 2020 

 

 
Pokyny upravujúce podmienky SZŠ a Školského klubu pri SZŠ na školský rok 

2020/2021 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu a podmienok na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

Nasledujúce pokyny vychádzajú z dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy 
a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021“ vydaného dňa 18.08.2020 (aktualizácia 
26.08.2020) a z konkrétnych podmienok a možností Súkromnej základnej školy. 

Dokument je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Predstavuje nadstavbu 

platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami a nariadeniami MŠVaV SR. 

 

Otvorenie školského roka 

Otvorenie školského roka nebude prebiehať hromadne ale v jednotlivých triedach za prítomnosti 

žiakov bez sprievodu rodičov, okrem žiakov 1. ročníka, ktorí do tried vstupujú spoločne so zákonným 

zástupcom. Časový harmonogram otvorenia školského roka pre jednotlivé triedy spolu s upresneniami 

bude zákonným zástupcom zasielaný mailom. 

Každý žiak musí mať pri vstupe do budovy školy rúško a podpísaný Dotazník a Vyhlásenie rodiča na 

začiatku školského roka (príloha č. 1) a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 

2). 

Každý žiak a tiež iná vstupujúca osoba do budovy školy prechádza v tento deň a  po dobu do 14.09.2020 

tzv. ranným filtrom. 

 

Podmienky vstupu žiaka do školy 

 
Žiak vstupuje do budovy školy s rúškom.  

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), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

 

Odchod žiaka zo školy 

 
Žiaci opúšťajú budovu školy po ukončení výchovno-vzdelávacej činnosti, resp. po odobedovaní sa 

v školskej jedálni. Pri vyzdvihnutí detí z ŠKD rodič telefonicky kontaktuje vychovávateľa a čaká pred 

budovou školy pričom dodržiava aktuálne hygienicko-epidemiologické usmernenia ÚVZ SR. 

 



Sprevádzanie žiaka zákonnými zástupcami v interiéri školy 
 

Zákonní zástupcovia nemajú dovolené vstupovať do interiéru školy s výnimkou zákonných zástupcov 

žiakov 1. ročníka. 

 

Základné zásady 

Dochádzka žiakov do školy je povinná. 

V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 5. ročníka a pre 

pedagogických a nepedagogických pracovníkov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška v triedach len 

odporúčané, mimo tried povinné. 

Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá definované pre jednotlivé fázy, a to pre zelenú fázu, 

oranžovú fázu a červenú fázu, pričom zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho 

podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola 

žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.  Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade 

pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga. 

Bližšie usmernenia pre jednotlivé fázy sú definované v  prílohe č. 3. 

 

Stravovanie v školskej jedálni 

Režim stravovania sa v školskej jedálni žiakmi SZŠ od 3.9.2020 platný na celý školský rok, resp. do 

odvolania:  

• 1. ročník: 11:00 - 11.40 

• 2.ročník:  11:40 - 12:10 

• 3.ročník: 12:10 - 12:40 

• 4. a 5. ročník: 12:40 – 13:10 

Žiaci si riady (taniere a príbory) sami neberú. 

 

Školský bufet 

OBJEDNÁVKA 

Žiaci SZŠ bufet nenavštevujú. Ráno pri vstupe do budovy vložia objednávku napísanú na papieri do 

pripravenej nádoby. Na objednávke je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a objednaný 

tovar. 

VÝDAJ OBJEDNÁVOK 

Objednaný tovar sa bude v bufete pripravovať a následne distribuovať po jednotlivých triedach. 

PLATBY ZA OBJEDNANÝ TOVAR 

Žiak dostane v piatok sumár za objednávky počas celého týždňa a nasledujúci pondelok odovzdá žiak 

presnú čiastku za objednávky z predchádzajúceho týždňa v uzavretej obálke, ktorá je označená jeho 

a triedou.  



Zákonný zástupca 

• Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy 
v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie Vyhlásenie zákonného zástupcu o 
bezinfekčnosti.  

• 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 ÚVZ 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.  

• 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. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo 
školy vylúčené. 
 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.  

Organizácia školy v prírode a plaveckého výcviku je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ. 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené 

na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

 

• Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 

prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden 

zákonný zástupca. 

• Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.  

• Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri 

vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 

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

v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené 

inak z nariadenia ÚVZ SR. 

• Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. 

• Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo 

špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri 

výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo 

ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

• V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.  

• Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 



• Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci 

a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz 

denne. 

• Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa väčší 

počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

 

 

Pri podozrení na ochorenie  

• Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si 

nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  
• Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí 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 podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z oranžovej 

fázy. 
• Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo 

všeobecný lekár.  

• Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RUVZ, 

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 

miestne 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 miestne 

príslušného RÚVZ. Ak  takto doteraz neboli vylúčení  žiaci celej triedy,  preruší sa školská 

dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.  

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

 

Po vylúčení z výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu podozrenia na ochorenie 

• Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 
37,2 st. C (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne 
nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje 
zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho 
prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti 
a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí 
nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná 
teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde 
sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.  

 

• Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný 
zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré 
dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť 
dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri 
nástupe predkladá Prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti podpísané rodičom. 



(Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe 
podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne 
vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, 
mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov. 

 

• Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe 
len Prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pri minimálnych 
príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia 
spontánne a nie je potrebný zásah lekára.  

 

• Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni 
a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy 
predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.  

 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so 

žiakom alebo zamestnancom školy 

• Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

 

 

 
 

        .................................... 
       PaedDr. Mária Pálešová 

 riaditeľka školy 
 


