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Vypracovala: Mgr. Dana Škultétyová, riaditeľka školy 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ od 1. do 15. septembra 2020 

Aktualizované: 27.8.2020  



Organizácia prevádzky a výchovno-vzdelávacej činnosti: 

1. Prevádzka školy 

Prevádzka školy bude od 1. 9. 2020 zabezpečená v čase od 6,00 hod. do 18,00 hod. s dôrazom na 

dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 

Pri vstupe do školy zverejníme oznam za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej 

školy  viď príloha č. 1 nižšie. 

2. Nástup do školy 

Vstup do pavilónov školy: 

Vstup do pavilónov školy vchodmi, ako počas bežného vyučovania. Poverení zamestnanci školy 

vykonajú pri vstupe do školy ranný filter. 

Žiaci si pri vstupe do budovy školy vydezinfikujú ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným 

pri vstupných dverách, prezujú sa a idú do svojich tried. V triede si umyjú ruky bežným spôsobom 

– použijú mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodia do koša. Na toaletách 

používajú rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo 

vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. 

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.  

Príchod žiakov do školy dňa 2. septembra 2020 o 8,00 hod. do tried.  

8,05 hod. - slávnostné otvorenie školského roka: príhovor riaditeľky školy žiakom školy cez 

školský rozhlas.  

8,15 hod. – individuálne privítanie žiakov 1. ročníkov v každej prváckej triede primátorom mesta, 

Viktorom Wiedermannom 

Po otvorení školského roka budú v triedach triedni učitelia aktualizovať agendu triedy 

a informovať žiakov o organizácii školského roka 2020/2021 

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka: 

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie 

zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 viď príloha č. 2 

nižšie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri 

dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie viď príloha č. 3 nižšie. 

- Rešpektuje, že 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. 

- Nevstupuje do vnútorných priestorov školy. 

- 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 v množstve, ktoré mu vystačia na 

celý deň.  



- Berie na vedomie, že 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 regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v 

prípade iných infekčných ochorení. 

- V prípade, že u dieťaťa  je  podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

- Bezodkladne 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. 

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v 

tomto dokumente. 

- Rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania. 

- Rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy. 

3. Vyučovanie a výchova 

Vyučovanie a aktivity budú organizované tak, aby  bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli  

školy, alebo  mimo  neho.  

Prestávky medzi hodinami budú žiaci tráviť vo svojich triedach pri priamom vetraní s cieľom 

eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri. 

Vyučujúci budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní 

a kýchaní. 

Rozvrh hodín, metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený aktuálnej 

epidemiologickej situácii. 

Výchovno-vyučovací proces  

3. septembra 2020 

- triedni učitelia vo svojich triedach 

od 4. septembra 2020: 

- vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín 

 

Koniec vyučovania je naplánovaný nasledovne: 

- 1. ročník podľa pokynov triednych učiteľov 

- 2. a 4. ročník odstupňovane, najneskôr do 11,15 hod. 

- 5. – 9. ročník odstupňovane, najneskôr do 12,10 hod. 

S podrobnou organizáciou vyučovania budú žiaci oboznámení 3. septembra 2020 

prostredníctvom triednych učiteľov. 

4. Stravovanie 

Výdaj stravy bude prebiehať od 3. septembra 2020 v čase 11,00 hod. do 14,00 hod., v časových 

rozstupoch po ročníkoch.  

Pred vstupom do priestorov školskej jedálne si každý žiak umyje ruky (použije mydlo v dávkovači 

a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky dávkovačom dezinfekcie umiestneným na chodbe 

školy. 

Stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. 

Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. 

Dôraz budeme klásť na dodržiavanie protiepidemických opatrení.  

 



5. Školský klub detí 

Prevádzka v bežnom režime. 

Prevádzka:  

- od skončenia vyučovacieho procesu jednotlivých tried do 16,00 hod., 

- ráno je ŠKD otvorený od  6,00 hod. 

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak 

príchod a odchod svojho dieťaťa v danom čase. 

Činnosť ŠKD bude zameraná najmä na: 

- oddychové a relaxačné aktivity, cvičenia, hry, 

- tvorivé výchovno-vzdelávacie aktivity (tvorivé hry, súťaže, kreslenie v prírode, ...) 

- didaktické hry.  

V závislosti od počasia a poveternostných podmienok budú aktivity prebiehať hlavne mimo 

interiéru školy.  

6. Hygienické opatrenia 

Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami. 

Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2 x denne a podľa potreby. Dôkladné 

čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a 

ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia 

dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, 

bude vykonávaná minimálne 2 x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).  

Upratovací personál je poučený  o sprísnených  podmienkach upratovania. 

Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy 

Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy 

a pracovnej náplne.  

Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia Zdravotný dotazník a vyhlásenie 

zamestnanca pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 viď príloha č. 4 nižšie.  

Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné 

vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie viď príloha č. 5 nižšie. 

  

 

Záver: 

 

Budeme aj naďalej sledovať hygienicko-epidemiologické nariadenia ÚVZ SR a dodržiavať 

pokyny MŠVVaŠ SR k aktuálnej mimoriadnej situácii. 

 

V Ilave, 27. augusta 2020 

Vypracovala: Mgr. Dana Škultétyová, riaditeľka školy 



 

Príloha č.1 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim 

osobám, deťom a žiakom 
 

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. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného 

lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu 

s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak 

preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. 



 

Príloha č. 2 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko:   

Dátum narodenia:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania 
po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-19, resp. 
koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých 
zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

Vyhlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

 
Ak sa u zamestnanca vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov (na otázku odpovedá – nie), 
neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce 
domov. 
Následne zamestnanec telefonicky alebo e-mailom kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý určí 
podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade, že sa 
u neho vyskytnú  ťažkosti v domácom prostredí. Zamestnanec bude následne informovať zamestnávateľa 
o tom, či má na daný alebo nasledujúci deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je PN alebo na základe 
konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do 
práce. 
 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúcich dní (do nasledujúceho vyplnenia 
dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký. 

Dátum: 

  ........................................... 

 podpis zamestnanca 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude v platnosti (používaný) do doby skončenia pandémie 

koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 

GDPR.  

*nehodiace sa škrtnite 



 

Príloha č. 3 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 

neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 

sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 

(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 

začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie 

(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, 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, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 

vyrážkami) 1. 

 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
 

 

 

                                                           
1
 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) 

a k nariadeniu karantény. 



 

 Príloha č. 4 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy 
a školského zariadenia 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zamestnanca:  

Adresa zamestnanca:  

Telefón:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnanca, v súvislosti so 
začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. 
koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli 
bezpečným miestom pre zamestnanca v pracovnom procese. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec 

Vyhlasujem, že som cestoval v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že som sa zúčastnil hromadného podujatia2 od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo 
Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
Váš zdravotný stav zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, 
s ktorými ste v častom kontakte do 16.9.2020. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a  chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste 
povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle 
jeho odporúčaní a nenavštevovať školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že mi Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia z „červených krajín,“ 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by som ja, moji rodičia alebo 
iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu 
ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, 
hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 3 

Podpis zamestnanca:  

 

                                                           
2 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 
3 zamestnanci v úzkom kontakte s podozrivými resp. nakazenými osobami s COVID-19, teda tzv. pracovníci  ”prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú 

len k príznakom akútneho ochorenia a k nariadeniu karantény 



 

Príloha č. 5 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka  
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:  

Meno dieťaťa/žiaka:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, v súvislosti so začiatkom 
školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je 
dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa/žiaka v procese 
vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka: 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia4  v termíne od 17. 8. do 1. 
9. 2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je 
dieťa v častom kontakte do 16.9.2020. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb 
ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať 
v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej 
príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 
deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate 
zo zahraničia – „červených krajín“, 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, ako aj 
iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 
prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 
horúčkové ochorenie s vyrážkami) 

5. 

Podpis zákonného zástupcu:  

 

                                                           
4
 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 

5 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény. 


