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Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim školy a podmienky na zaistenie bezpečnosti 

 a ochrany zdravia počas obnovenia vyučovania v júni 2020 

 
- škola bude v prevádzke od 7.00  - 15.30 hod., ŠKD funguje od 12.20 – 15.30 hod. 

- do budovy školy vstupujú len žiaci a zamestnanci školy 

- žiaci budú prichádzať jednotlivo do školy v čase od 7.25 – 7.40 hod. 

- žiaci, ani iné osoby, sa pred budovou školy nezhromažďujú, dodržiavajú min. 2 metrové rozostupy, horné 

   dýchacie cesty majú prekryté rúškami 

- 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 

- pred vstupom do budovy školy je povinná  dezinfekcia rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom 

- školníčka vykoná  každodenný ranný filter – meranie telesnej teploty prichádzajúcich žiakov 

- žiaci sa v priestoroch chodieb zdržujú minimálne ( len presun na WC a prezutie) 

-žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a    

  externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces  

- nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít 

- pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít počas  vých. –vzdelávacieho 

  procesu, v ostatných prípadoch  nosia rúško alebo ochranný štít  

- rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov,  

  dezinfekcii  

- vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín v čase od 7.45 – 12.20 hod. 

- žiaci sa budú učiť vo svojich kmeňových triedach, budú mať vyčlenený priestor počas veľkých prestávok, 

   v ŠKD a počas obeda tak, aby nedochádzalo k migrácii žiakov  medzi skupinami (zodpovedajú za to 

   pedagogickí zamestnanci) 

- žiaci sú povinní dodržiavať rozdelenie do skupín:  1. skupina – žiaci 1., 3. a 4. ročníka (ŠKD 1) 

                                                                                    2. skupina – žiaci 2.ročníka ( ŠKD 2) 

- v každej  miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, budú  pri dverách umiestnené dezinfekčné prípravky,  

   uteráky budú  nahradené papierovými utierkami a miestnosť sa bude často a intenzívne vetrať 

- toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami  

- upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby 

- dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci  

  školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne 

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

  osôb, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí) 

- smetné koše nebudú mať založené vrchné uzávery, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri  

  zahadzovaní odpadu  

- stravovanie  žiakov bude prebiehať v školskej jedálni tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali: 

                         ŠKD 1 pôjde na obed o 12.25 hod. 

                         ŠKD 2 o 13.00 hod. 

-platia doterajšie pravidlá stravovania, výnimkou je len spôsob výdaja obeda žiakovi, ktorý  z objektívnych  

  príčin musel odísť zo školy skôr – obed bude zabalený do jednorázového  obalu, (účtuje sa poplatok) 

-žiaci si sami jedlo nedokladajú a neberú si ani príbory 

 

Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19,  umiestni sa do  

samostatnej miestnosti.  Škola skontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ. 

 

Ak sa u zamestnanca ZŠ alebo ŠKD objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa,  

bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

RŠ informuje príslušný RÚVZ. 
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