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Dodatok k prevádzkovému poriadku 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ s MŠ v Malachove na školský rok 2020/2021 

Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR1, ÚVZ SR2 a na základe dohody so zriaďovateľom vydáva ZŠ s MŠ 

v Malachove nasledovné opatrenia kvôli nákaze COVID 19 od 26.10.2020 až do odvolania. Tento dodatok 

upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich 

zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

Tieto pokyny sa budú dodržiavať po dobu trvania potreby epidemiologických opatrení a odporúčaní, ktoré 

sa môžu priebežne meniť a dopĺňať. 

Všetky ostatné dôležité informácie nájdete na stránke: 

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

 

1. Prezenčná výučba ani prevádzka ZŠ s MŠ sa nemení 

2. Preberanie a odovzdávanie detí 

Vstup do šatní ráno je povolený len rodičom / sprevádzajúcim osobám detí z MŠ na nevyhnutný čas, žiaci ZŠ 

vstupujú do budovy školy bez vstupu rodičov / sprevádzajúcich osôb (výnimku majú rodičia integrovaného 

žiaka). Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestorov 

školy by nemal presiahnuť 10 minút. V ranných aj poobedných hodinách sprevádza dieťa / žiaka vždy len 

jeden zákonný zástupca / sprevádzajúca osoba. 

3. Zákonný zástupca 

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa / žiaka do 

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

zo školy v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia 

rúk). 

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky ZŠ s MŠ na obdobie školského roka 

2020/2021. 

• Zabezpečí pre svoje dieťa / žiaka minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky do jeho 

skrinky. 

• Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do 

materskej školy. 

• Preberá nevyhlásený obed cez zadný vchod do kuchyne v časovom intervale od 11:15 – 11:30 hod., 

bez nutnosti vstupovať do budovy školy. 

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

základe záveru ranného zdravotného filtra, ktorý sa robí pri vchode do MŠ. 

• Zákonný zástupca je zodpovedný za to, že odovzdá dieťa do materskej školy zdravé. Ranný zdravotný 

filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel. 

• Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa / žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe 

nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

o bezinfekčnosti (Príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa 

nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané 
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všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení 

o chorobe nie je limitovaný. 

• V prípade neprítomnosti dieťaťa / žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 

o podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ3, infektológom 

alebo všeobecným lekárom) 

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

lekárom) 

predkladá pri návrate dieťaťa / žiaka do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len 

všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

• Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou 

mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca 

predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 4). 

• V prípade, že je u dieťaťa / žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu 

je aj bezodkladné 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. 

4. Organizácia a obsah vzdelávania 

• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje 

v exteriéri, či už v areáli ZŠ s MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok ZŠ s MŠ. 

• Presuny žiakov na chodbách, návšteva toaliet sa organizuje s dôrazom na minimalizáciu kontaktov 

medzi skupinami detí, vrátane zamestnancov školy. 

• Odporúča sa, aby deti MŠ pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nosili rúška. 

• Žiaci 1. stupňa nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. 

• Výnimku z nosenia rúšok majú deti do troch rokov, deti s mentálnym alebo sluchovým postihnutím. 

• ZŠ s MŠ neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia, kde dochádza 

k združovaniu väčšieho množstva osôb. 

• Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovaniu 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. 

• Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov sa neumožňuje. 

5. Opatrenia ZŠ s MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19 

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

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do MS vo vonkajších a vnútorných priestoroch 

školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa zdrží v šatni len na nevyhnutný čas, 

nevstupuje do priestorov šatní ZŠ a umyvárne s WC (výnimku majú rodičia integrovaného dieťaťa). 

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch budovy 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.  

• Sprevádzajúca osoba a dieťa /žiak vstupujú do budovy v rúšku. Sprevádzajúca osoba zabezpečí 

umiestnenie rúška svojho dieťaťa do vrchnej časti jeho skrinky. 

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

časti skrinky a do triedy vstupuje v rúšku. Počas pobytu v škole je povinné nosiť rúško. 
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• Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec 

a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa) má povinnosť nosiť rúško alebo ochranný štít. 

• Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy 

a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Príloha č. 1a). 

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

dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Osobitná pozornosť sa venuje 

dezinfikovaniu šatňových / vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby;  rovnako 

dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 

• Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné 

usušenie rúk. 

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

(napr. odstránenie vrchného uzáveru koša). 

6. Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie 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), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov 

školy. 

• Ak dieťa / žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť 

ho  s nasadením rúškom do samostatnej miestnosti, MŠ – učiteľská miestnosť, ZŠ – zborovňa, 

a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

• 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. 

8. V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19  

• Prechádza škola zo zelenej fázy do oranžovej fázy, ktorej cieľom je pripraviť školu na prípadnú 

červenú fázu. 

• Škola postupuje podľa usmernenia miestneho príslušného RÚVZ.  

 

Cieľom týchto opatrení je minimalizovať riziká v záujme ochrany detí, zákonných zástupcov, zamestnancov 

a ostatných fyzických osôb. 

Nerešpektovanie opatrení podľa zákona č.355/2007 Z. z.  -  Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – je správnym deliktom podľa §57 tohto zákona. 

Zamestnanec, zákonný zástupca, návšteva má zákonnú povinnosť uviesť presné a úplné informácie. 

V prípade uvedenia nepravdivých informácií je možný postih podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.    

 

Vypracované dňa: 23.10.2020 

 

 

 


