
Dodatok k prevádzkovému poriadku  

Základnej školy  s materskou školou, Banícka 52, Malachov 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Základnej školy  s materskou 

školou, Banícka 52, Malachov do konca školského roku 2019/2020 

 

       Podľa rozhodnutia ministra školstva  a zriaďovateľa sa Základná škola s materskou školou, 

Banícka 52, Malachov otvára v prezenčnej forme od 1.6.2020 za sprísnených hygienicko – 

epidemiologických podmienok a so zohľadnením personálnych, materiálnych a priestorových 

možností. V materskej škole bude max.počet detí v triede Slnečnice 15 (spanie 12), v triede 

Nezábudky 10 (spanie 7) a v základnej škole max.20 žiakov. V našom zariadení vzniknú 3 skupiny: 

1. Nezábudky – malá trieda MŠ 

2. Slnečnice – veľká trieda MŠ 

3. Základná škola 

Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí 

medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ ZŠ s MŠ zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. K 

zmene dôjde až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu 

zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja). 

Zamestnanci ZŠ s MŠ podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi 

deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 

Dochádzku do ZŠ s MŠ umožní zriaďovateľ len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 

Prevádzka ZŠ s MŠ bude od 7,00 h do 16,00 h. 

Budova je zatvorená 8,00 – 15,30 h 

 

Preberanie detí 

RÁNO – vstup do šatní po troch len rodičia detí MŠ na nevyhnutný čas, žiaci ZŠ bez vstupu rodičov do 

budovy (výnimku majú rodičia integrovaného žiaka).  

od 7,00 h 

OBED  - pred školou bez vstupu rodičov do šatne. Deti prezuje, oblečie a odovzdá rodičom čakajúcim 

pred budovou zodpovedný zamestnanec. 

12,00 h – Nezábudky 

12,30 h – Slnečnice 

13,00 h – ZŠ 

POOBEDE   

15,30 – 16,00 h 



Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci ZŠ s MŠ vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred 

návratom do zamestnania (príloha č. 1). 

Deti prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V 

prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. S touto skutočnosťou riaditeľ 

školy a zástupca upovedomí rodičov. 

Riaditeľ školy zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter pre deti MŠ, ranné meranie teploty 

všetkých detí každej triedy a dospelých pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným 

zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy. 

 

Personálne zabezpečenie prevádzky 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí 

nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19. 

Ostatné činnosti v ZŠ s MŠ (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí 

nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19. 

K rizikovým skupinám patria:  

1. tehotné ženy, 

2. osoby staršie ako 60 rokov, 

3. osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, 

kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným 

syndrómom). 

V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto 

skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (Príloha č.1). 

 

 

Zákonný zástupca 

 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do školy, 

počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa zo školy 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

 

Zákonný zástupca žiaka ZŠ zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

 

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky ZŠ s MŠ na obdobie do konca školského 

roku 2019/2020.  

 

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe 

záveru ranného zdravotného filtra, ktorý sa robí pri vchode do budovy školy. Zákonný zástupca pri 

odovzdaní dieťaťa do materskej školy každé ráno podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o 

zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6). 

 

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac 

ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).  



 

Deti a žiaci nenosia do školy hračky ani iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia. 

 

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 

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.  

 

 

Organizácia a obsah vzdelávania 

 

MŠ ZŠ 

V závislosti od poveternostných podmienok sa 
prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 
organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo 
mimo neho (altánok, detské ihrisko, priestor 
pred školou, multifunkčné ihrisko, okolitá 
príroda).  

V závislosti od poveternostných podmienok sa 
prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 
organizuje v exteriéri, či už v areáli ZŠ, alebo 
mimo neho (altánok, lavice vo výklenku budovy, 
detské ihrisko, priestor pred školou, 
multifunkčné ihrisko, okolitá príroda). 

Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí 
sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených 
skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. 
Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy 
umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa 
oddelí. 

Aj keď sa jedná o jednu skupinu žiakov (do 20), 
učia sa tradične podľa rozvrhu vo svojich 
triedach alebo v exteriéri po triedach. Do 
vyučovacieho procesu budú zahrnuté aj aktivity 
s využitím okolitej prírody v závislosti od 
poveternostných podmienok (výtvarnícky kurz, 
plnenie projektového vyučovania – starostlivosť 
a vývin našich rastlín Záhrada, ktorá učí, 
turistika po Kremnických vrchoch,...) 

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej 
školy deti nemusia nosiť rúška. 

Pri pobyte v triede a v exteriéri školy deti 
nemusia nosiť rúška. Rúško si dajú na chodbe, 
WC, v umyvárke, v jedálni, v šatni. 

Materská škola do konca školského roku 
neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s 
deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a 
iné hromadné podujatia, kde dochádza k 
združovaniu väčšieho množstva osôb; v 
nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na 
úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných 
zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v 
materskej škole. 

Základná škola do konca školského roku 
neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s 
deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a 
iné hromadné podujatia, kde dochádza k 
združovaniu väčšieho množstva osôb; v 
nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na 
úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných 
zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v 
základnej škole. 

Materská škola sa v rámci možností bude ďalej 
zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie 
kľúčových kompetencií detí potrebných pre 
úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej 
škole. 

Základná škola sa v rámci možností bude ďalej 
zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie 
kľúčových kompetencií hlavne štvrtákov 
potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania 
na 2.stupni  základnej školy. 
Zameria sa na rozvoj finančnej gramotnosti – 
aký dopad má koronakríza na ekonomickú 
situáciu v rodinách (príjmy a výdavky rodiny). 

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať 
rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov 

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať 
rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov 



osobitne pred stravovaním a po príchode 
zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti 
osvojili návyk umývať si ruky efektívnym 
spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

osobitne pred stravovaním a po príchode 
zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti 
osvojili návyk umývať si ruky efektívnym 
spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

 

 

Opatrenia ZŠ s MŠ kvôli prevencii nákazy COVID -19 

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový 

čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej 

školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez 

vstupovania do šatne. 

Z dôvodu minimalizovania zhromažďovania osôb pred školou zabezpečujeme organizáciu pohybu 

osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi 

osobami. Organizáciu pohybu osôb a plnenie opatrení zabezpečujú zodpovední zamestnanci školy, 

značky a piktogramy. 

Dvaja zamestnanci pri vchode ráno zabezpečujú každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie 

teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným 

prostriedkom. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberú. 

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).  

Zákonný zástupca podpisuje každé ráno prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa MŠ. (Príloha č.6) 

Zodpovedná osoba púšťa do šatne MŠ po troch deťoch so sprevádzajúcou osobou a do šatne ZŠ po 

troch žiakoch.  

Sprevádzajúca osoba aj dieťa vstupujú do budovy v rúšku. Sprevádzajúca osoba zabezpečí 

umiestnenie rúška svojho dieťaťa do vrchnej časti jeho skrinky. 

Sprevádzajúca osoba sa zdrží v šatni len na nevyhnutný čas, nevstupuje na schody ani do priestorov 

šatní ZŠ a umyvárne s WC. 

Deti MŠ po prezutí odvádza zodpovedná osoba do tried. 

Žiak ZŠ vstupuje do budovy bez sprevádzajúcej osoby, zabalené náhradné rúško odloží do vrchnej 

časti skrinky a do triedy vstupuje v rúšku. Tam si rúško odloží do lavice. Na túto činnosť dohliada 

zodpovedná osoba. 

Pedagogickí zamestnanci v škole nosia rúško v spoločných priestoroch – chodba, šatne, umyvárka 

s WC, schodisko, jedáleň, zborovňa. V triedach a exteriéri so svojou skupinou rúško používať 

nemusia. 

Nepedagogickí zamestnanci nosia rúško. 

V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. V MŠ ho 

zabezpečuje upratovačka MŠ, v poobedňajších hodinách učitelia. V ZŠ vetranie zabezpečujú učitelia 



a vychovávateľka. V jedálni vetranie zabezpečujú kuchárky. Každé vetranie je zapísané do 

záznamového hárku. 

Priestory školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa 

dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Dezinfikovanie  je zapísané do 

záznamového hárku. 

Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú 

sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich 

okolia. V MŠ zodpovedá upratovačka MŠ, v ZŠ zodpovedajú triedni učitelia a vychovávateľka. Po 

prevádzke dezinfekciu vykonáva upratovačka ZŠ (spodné priestory umyvárka s WC, chodba a šatne). 

Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre 

bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a nepoužívajú sa. Textilné 

uteráky a ventilátory sa nepoužívajú. 

Zamestnanci školy sú informovaní a poučení o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe 

priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.  

Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní 

odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.) 

Pri preberaní detí poobede rodičia dodržujú harmanogram, ktorý je uvedený v úvode.  

Preberanie v exteriéri – deti majú všetky veci vonku a rodič dieťa odvedie zo školského dvora. Do 

budovy už nevstupuje. Ak si dieťa niečo zabudlo v skrinke, vezme si to ráno na druhý deň.  

Preberanie v interiéri – služba pri dverách v čase od 15,30 do 16,00 h odmeria teplotu, strekne 

dezinfekciu na ruky.  Rodič vstupuje len do šatne – najviac po troch. Dieťa od učiteľky prevezme 

určená zodpovedná osoba, odvedie do priestorov šatne a následne odovzdá preberajúcej osobe 

(zákonný zástupca, osoba určená v splnomocnení žijúca v spoločnej domácnosti s dieťaťom). 

 

 

Stravovanie 

Pred každým stravovaním si deti dôkladne umývajú ruky. 

Časový harmonogram: 

DESIATA:  

8,30 – Nezábudky v jedálni 

8,30 – Slnečnice v triede – kuchárky vynesú desiatu do triedy, znesú použitý riad do kuchyne 

OBED: 

11,30 – Nezábudky v jedálni 

12,00 – Slnečnice v jedálni 

12,30 – žiaci ZŠ v jedálni 

OLOVRANT: 

14,30 – Nezábudky v jedálni 

14,30 – Slnečnice v triede - kuchárky vynesú desiatu do triedy, učiteľky po 16,00 znesú použitý riad 

do kuchyne, odložia ho do umývačky a zapnú ju. Umývačku vypína vedúca ZŠS. 

 



Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho 

znehodnoteniu. 

Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom zabaleným v servítke. Deti si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory. Dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha sprevádzajúci 

pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom. 

Deti dojedia a odchádzajú. Taniere a príbory odnášajú kuchárky. Počas jedenia s odnášaním 

vypomáha pedagogický zamestnanec. 

Po každej skupine kuchárky vyvetrajú a dezinfikujú stoly. 

Deti MŠ prichádzajú do jedálne bez rúška, deti ZŠ s rúškom. 

Žiakom ZŠ nakladá polievku a rozdáva poháre vychovávateľka bežným spôsobom ale bez služby. Žiaci 

sa po jedálni voľne nepohybujú. Keď dojedia, utrú si ústa servítkou a založia rúško. Odchádzajú 

z jedálne s vychovávateľkou. 

Donáška diétneho jedla bude ráno cez vchod kuchárok. Rodič zazvoní a odovzdá jedlo vo vlastnej 

nádobe. Kuchárka jedlo prevezme, vydezinfikuje nádoby a vloží do chladničky. 

Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá. 

 

Odpočinok detí 

Lôžka detí sú vzdialené od seba 1m. 

Výmena posteľnej bielizne bude 1-krát za týždeň. 

Pred a po spánku detí je potrebné miestnosť dobre vyvetrať. 

 

Pri podozrení na COVID-19 

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 školy.  

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do 

samostatnej miestnosti – MŠ učiteľská miestnosť a ZŠ zborovňa - a kontaktovať zákonných zástupcov, 

ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ 

tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

Ak sa u zamestnanca školy 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 potvrdenia ochorenia 

Škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  


