
Základná škola, Školská 295, 049 32 Štítnik 
 

 

 

Pokyny upravujúce podmienky  

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 

Riaditeľka Základnej školy v Štítniku vydáva Pokyny upravujúce podmienky 

základnej školy a školského klubu detí na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach 

prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí, podmienok na 

zaistenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.   

Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na obdobie 

školského roku 2020/2021 vydáva riaditeľka školy na základe Organizácie a podmienok 

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

SR, Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia platné od 12. októbra 2020.  

Pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, žiaci aj rodičia sa riadia 

SEMAFOROM v rámci pokynov pri stanovení zelenej, oranžovej a červenej fázy.  

 

Pokyny vo vzťahu k žiakom pre pedagogický personál: 

- Zabezpečujeme zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch školy.  

- Zabezpečujeme zákaz pohybu sprevádzajúcich osôb žiakov vo vnútorných priestoroch 

školy.   

- Minimalizujeme zhromažďovanie osôb pred základnou školou.  

- Rozdeľujeme nástup žiakov do základnej školy na časové úseky podľa priebežného 

príchodu autobusov dochádzajúcich žiakov od 7.00 hod. do 8.10 hod.  

- Zabezpečujeme každodenný ranný zdravotný filter:  

• ranné meranie teploty náhodne vybratých žiakov bezdotykovým teplomerom, 

• dezinfekciu rúk osôb pri vstupe do jednotlivých pavilónov, 

• kontrolu dvoch rúšok počas ranného filtra,  žiak si odkladá rezervné rúško do 

skrinky alebo vlastnej školskej tašky (pre prípad znečistenia svojho používaného 

rúška).  

-  Ranný filter zabezpečujú pedagogickí a odborní zamestnanci podľa vopred 

stanoveného harmonogramu (viď. príloha 1). V areáli školy sú štyri stanovištia, kde 

prebieha ranný filter prostredníctvom kladených otázok týkajúcich sa zdravotnej 



stránky žiaka a jeho kontaktov, meraním teploty náhodne vybratým žiakom. Žiaci po 

vstupe do pavilónu idú priamo na toaletu, kde si dezinfekčným mydlom a teplou 

vodou umyjú ruky a až následne odchádzajú do svojich tried. Žiak si umýva ruky 

bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 

nariadeniami. Pokiaľ žiak neprejde ranným filtrom odchádza do izolačnej miestnosti 

a ďalej postupujeme podľa nariadenia ÚVZ SR.  

- Izolačná miestnosť sa nachádza v 5. pavilóne na poschodí.  

- Žiaci 1. stupňa a žiaci 2. stupňa majú povinne nosiť rúška vo výchovno-vzdelávacom 

procese a vo vnútorných priestoroch školy. Zároveň žiaci  1. a 2. stupňa sú povinní 

nosiť rúška aj v exteriéri, predovšetkým počas veľkej prestávky.  

- Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít 

povinne vo vonkajších aj vnútorných priestoroch školy.  

- Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR.  

- V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina žiakov, je zabezpečené časté a intenzívne 

vetranie.  

- Vo vyučovacích predmetoch telesná a športová výchova, hudobná výchova 

vyučovanie zabezpečujeme v teoretickej forme. Telesnú a športovú výchovu je 

umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri 

(školský dvor, okolie školy) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické 

riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, 

prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy 

vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových 

hier, pravidlá fair-play a športového správania).   

- V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiaci nie sú delení na skupiny vo 

vyučovacích predmetoch anglický jazyk, informatika, technika, etická výchova.  

- V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s účinnosťou od 1. októbra 2020 do 

odvolania MŠ SR rozhoduje takto: 

• mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách, 

• neumožňuje uskutočňovať školské aktivity, najmä: výlety a exkurzie, športové 

výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode a aktivity školy 

v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít 

v prírode, dni otvorených dverí.  



- Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s 

aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a 

možností zabezpečujú rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.  

- Opakovane upozorňujeme žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a 

kýchaní.  

- Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov 

organizujeme tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak 

jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.  

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

umiestnený do izolačnej miestnosti a kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 informujeme príslušný 

RÚVZ.  

 

Pokyny vo vzťahu k žiakom pre upratovací personál: 

- Toalety a triedy sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a jednorazovými 

papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

- Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha trikrát denne a podľa potreby.  

- Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov.  

- 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 

zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby 

(lavice, stoly, stoličky, kľučky dverí, zábradlie, skrine v triedach, kanceláriách 

a zborovni, počítačové klávesnice, parapety, ...).  

- Smetné koše zabezpečujeme tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (odstránenie vrchného uzáveru koša).  

 

 

 

 



Pokyny vo vzťahu k žiakom pre zamestnancov školskej jedálne: 

- Počas stravovania v jedálni základnej školy stravovanie uskutočňujeme tak, aby sa 

skupiny žiakov nepremiešavali, riadime sa časovým harmonogramom stravovania 

a dezinfekcie ŠJ (viď. príloha 2).  

- Výdaj jedla  uskutočňujeme do troch hodín od jeho prípravy . 

- Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory.  

- Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál  dodržiavame hygienické pravidlá.  

 

Pokyny vo vzťahu k žiakom pre zákonných zástupcov: 

Zákonný zástupca: 

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové 

vreckovky. 

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú Podmienky prevádzky základnej 

školy a školského klubu detí do konca školského roku 2020/2021. 

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie, alebo 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. 

- V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu:  

              - podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, 

infektológom alebo všeobecným lekárom), 

              - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo 

všeobecným lekárom),    

zákonný zástupca je povinný predložiť pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o 

chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je žiak v starostlivosti) 

a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. 



Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

 

 

Mgr. Jana Smolková  

                                                                                                                       riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


