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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 

✓ prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 
2020/2021, 

✓ podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

      

PRAVIDLÁ A ZMENY OD 12.10.2020: 

1. rúška sú povinné aj pre žiakov 1. stupňa, 

2. žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy,  

3. pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (aj asistent učiteľa, špeciálny pedagóg, 

psychológ, logopéd, liečebný pedagóg) nosí rúško vo všetkých priestoroch školy, 

4. nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít, 

5. telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických 

podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) 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), 

6. v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení 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) má zákonný zástupca povinnosť predložiť 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. 

7. školy v prírode, školské výlety, exkurzie,  jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, 

ktoré sa organizujú vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, 

plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode sú 

zakázané, 

8. organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno- 

vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neumožňuje, 

9. realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov sa neumožňuje, 

10. s účinnosťou od 14.10. prerušujeme vyučovanie etickej výchovy na 1. aj 2. stupni, 

náboženskej výchovy /gréckokatolícke, reformované, evanjelické náboženstvo na 1. aj 2. 

stupni a rímskokatolícke náboženstvo v 8 a 9. ročníku/ z dôvodu miešania žiakov z viacerých 

ročníkov a tried v jednej skupine.  

NAĎALEJ PLATÍ: 

- ranný filter sa vykonáva, 

- deti po vstupe do budovy školy si dezinfikujú ruky, nezdržiavajú sa vo vestibule ani v šatni a  

pokračujú do tried, 

- telocvičňa sa nepoužíva až do odvolania, 

- telesná a hudobná výchova sa realizuje len teoretickou formou, 

- odborné učebne sa používajú za zvýšených dezinfekčných opatrení, 



- pri vstupe do odbornej učebne si žiaci dezinfikujú ruky, 

- izolačná miestnosť – miestnosť pre upratovačky, na prízemí v budove A, 

- vstup do budovy je zákonným zástupcom zakázaný, 

- vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom 

školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie 

akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka, zamestnancov ZUŠ a Jazykovej školy. 

Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách,  

- na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín 

uprednostňujeme distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný 

spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených 

podmienok, 

- neorganizujeme žiadne spoločné aktivity /žiaci z viacerých tried/, 

- po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá 

zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, 

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

zástupca 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. 

- zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni 

písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia      

a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 

Nachádzame sa v zelenej fáze a snažíme sa tu čím dlhšie zotrvať.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budimír 12.10.2020 


