
                                     Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, 962 31 Sliač 

 

 

Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ A. Sládkoviča 

Sliač v období od 2. septembra 2020  

 

 Riaditeľka základnej školy, Mgr. Alžbeta Krúpová vydáva pokyny upravujúce 

podmienky základnej školy vrátane činností súvisiacich so stravovaním 

a výchovno-vzdelávacími činnosťami ŠKD  vypracované v súlade s opatreniami 

ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky 

výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 

 
Škola bude priebežne vydávať, aktualizovať a zverejňovať pokyny na úpravu podmienok 

bezpečnej prevádzky a vnútorného režimu na ochranu zdravia žiakov i zamestnancov v súlade 

s Manuálom opatrení pre základné školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR. 

 Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ A. Sládkoviča Sliač.  

 Pokyny stanovujú základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania 

pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických 

opatrení a odporúčaní. 

 Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej 

aj ako „ÚVZ SR“). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať 

pravidelnej aktualizácii. 

V prípade aktualizácie bude každá zúčastnená strana informovaná o postupoch, ktoré je 

potrebné zachovať:  

 zákonný zástupca – písomne triednou učiteľkou/triednym učiteľom 

 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – pracovná porada s vytvorením 

zápisnice 

 žiak – triednou učiteľkou v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia 

potrebného dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

  

Škola sa bude riadiť manuálom odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.  

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.  

 

 

Podrobné pokyny a informácie k jednotlivým fázam sa nachádzajú na webovej stránke 

MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/. 

(infografika 1 – 5) 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/


Dňa 2.9.2020 žiaci povinne prinesú a odovzdajú triednym učiteľom 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred 

začiatkom nového školského roka 2020/2021 (príloha č. 3) !!! 

 

Počas obdobia od 2.9. do 14.9. nad rámec zelenej fázy: 

 škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka, 

ktoré, ak je to možné, uskutoční sa len v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami a 

výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nedá 

realizovať v exteriéri, tak bude individuálne v  každej prváckej triede. Ostatné triedy 

majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.  

 vykonáva sa ranný filter (meranie teploty) 

 je pri vstupe do budovy školy povinné rúško 

 je povinná dezinfekcia rúk a odstup od spolužiakov z iných tried 

 žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v triedach, ostatní žiaci povinne 

nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy 

 telocvičňa sa do 20.9.2020  nebude využívať. Telesná výchova sa bude praktizovať 

v exteriéri školy 

 pedagóg je povinný  opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických 

pravidiel pri kašľaní a kýchaní. 

 presuny skupín žiakov, pohyb v spoločných priestoroch a na WC bude organizovaný 

tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak aj jednotlivcami, 

vrátane zamestnancov školy. 

 počas prestávky medzi hodinami žiaci ostávajú v danej triede pri priamom vetraní s 

cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri. 

 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.  

 dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, 

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať 

najmenej raz denne.  

 dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí)   

 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 a školského klubu detí.  

 

Sprevádzanie žiakov  

 žiakov 1. ročníka môže sprevádzať len jeden rodič k šatni príslušnej triedy do 

04.09.2020 pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení (rúško/odstup/dezinfekcia 

rúk). 

 žiaci 2. – 9. ročníka vstupujú do budovy školy bez sprievodu zákonného zástupcu 

a iných osôb.  

 rodičia sa pred školou nezhromažďujú. 



Vstup do budovy školy 

Do budovy školy budú žiaci vchádzať tromi vchodmi: 

 Vchod do B-bloku:  7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B (od 7:30 do 7:40 hodiny) 

 Vchod do A-bloku, mladší žiaci: 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.B (od 7:20 do 7:30 hodiny) 

 Vchod do A-bloku, starší žiaci: 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B (od 7:30 do 7:40 hodiny) 

 Vchod do C-bloku, mladší žiaci (vchod od ihriska): 1.A , 1.B, 1.C, 3.A, 3.B (od 7:20 

do 7:40 hodiny) 

 

Stravovanie v školskej jedálni  

 Škola zabezpečí stravovanie obvyklým spôsobom.  

 Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy. 

 Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodržiavať hygienické pravidlá v súlade 

s dokumentom Organizácia prípravy a výdaja pokrmov v zariadení školského 

stravovania pre školský rok 2020/2021. 

 V jedálni budú vytvorené oddelené sektory stolov pre jednotlivé skupiny žiakov. 

 Výdaj stravy bude podľa podmienok školy, počtu žiakov, zamestnancov a personálu 

prebiehať v 3 fázach tak, aby sa triedy nepremiešavali. 

 Stravu bude vydávať personál spolu s čistým príborom. 

 Pokrmy (polievka, chlieb, ovocie, nápoj) môže vydávať len poverený zamestnanec 

spolu s čistým, príborom; deti si samé nedokladajú pokrmy a nápoje a neberú si 

príbor. 

 Hlavné jedlo je možné vydávať pri výdajnom okienku. 

 Po každej skupine detí je potrebné vydezinfikovať  povrchové plochy stolov.  

 V priestoroch jedálne musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie.  

 Zamestnanec je povinný pri výdaji pokrmov používať ochranné rúško a jednorazové 

rukavice. 

 Školská jedáleň nemá externých stravníkov. 

 

Harmonogram v ŠJ 

 10:50 – 11:20 – žiaci 1. ročníka s TU 

 11:30 – 12:20 – žiaci 2. stupňa s príslušným vyučujúcim 

 12:30 – 13:45 – žiaci ŠKD s príslušnou p. vychovávateľkou a pedagogickou 

asistentkou 

 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia 

 pre prevádzku základnej školy a školského klubu detí škola v spolupráci so 

zriaďovateľom zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a 

dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky a primerané množstvo 

bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do školskej jedálne, 

kmeňových tried a toaliet.  ŠKD 



 prevádzka školského klubu je od 7:00 do 17:00 hodiny. 

 deti, ktoré budú v poobedňajších hodinách v ŠKD, budú odchádzať domov buď 

v sprievode ZZ alebo samostatne so súhlasom ZZ (nachádzajúci sa na stránke školy 

v časti ŠKD Pramienok), a to o 14:00 hodine, o 15:00 hodine a potom 

v polhodinových intervaloch.  

 Každé dieťa pri nástupe do školy musí priniesť vyplnené tlačivo s dôrazom na odchod 

dieťaťa z ŠKD: 

- prváci a noví žiaci -  Žiadosť o prijatie do ŠKD 

- žiaci 2. – 4. ročníka - Informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu 

dieťaťa v ŠKD 

 každá trieda 1. stupňa bude zároveň tvoriť jedno oddelenie ŠKD, za ktoré budú 

zodpovedné príslušné p. vychovávateľky a pedagogické asistentky. 

 

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 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.   

  predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie 

(príloha č. 3) 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 (príloha č. 4).   

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

 povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné 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.  

 

Pri podozrení na ochorenie 

 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 a školského klubu detí.  

 ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 

bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. 

Škola bude 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 dokumentu.  

 podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia 

príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR  testu vylúči zo školskej dochádzky 

úzke kontakty
1
 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, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o 

bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 5)   

 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 podľa 

usmernenia materiálu uvedeného na stránke MŠVVaŠ: 

Link: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ 

 

 

 

V Sliači dňa 25.08.2020 

Mgr. Alžbeta Krúpová 

                                                                                                                    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/


Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých 

osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.  

 zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné 

prehlásenie (príloha č.4) 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 – 

podpisuje rodič (príloha č. 5).  

 žiak si nosí so sebou rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného 

rúška).  

 žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

 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.  

 v miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame 

vetranie.   

 základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel  

pri kašľaní a kýchaní.  

 toalety a triedy sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. 

 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby 

 dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. 

kľučky dverí).  

 

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 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.   

  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie 

(príloha č. 4) 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  (príloha č. 5).   

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 



Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné 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.  

 

 

 


