
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad 

 

 

Opatrenia k postupu ZŠ pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu 

v súvislosti s ochorením COVID-19 počas núdzového stavu 

 s účinnosťou od 12.10.2020 

 

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 

a Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 11.10.2020 (príloha č. 1) vo vzťahu k súčasnému vývoju 

epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu 

zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú 

aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. So zhoršujúcou situáciou je 

potrebné zaviesť ďalšie opatrenia v záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, 

základných školách, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento negatívny vývoj. 

Základná škola  s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25 v Poprade prijíma nasledovné opatrenia 

s účinnosťou od 12.10.2020: 

 Škola sa nebude posudzovať celoplošne, ale jednotlivé triedy podľa posúdenia vývoja nákazy. 

 V prípade výskytu pozitívneho zamestnanca alebo žiaka na našej škole sme povinní poskytnúť 

RÚVZ tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, bydlisko; meno a priezvisko otca, matky, 

kontakty na rodičov; detský lekár; zdravotná poisťovňa žiaka. 

 Neorganizujú sa žiadne hromadné podujatia a zhromažďovanie osôb. 

 Pri vstupe do budovy školy sa ranný filter bude vykonávať iba v prípade, ak sa škola ocitne 

v oranžovej fáze. 

 Ranný školský klub pre zapísaných žiakov je v prevádzke od 06:30 h do 07:45 h - žiaci sú 

v jednotlivých triedach a vychovávateľky vykonávajú dozor na chodbách, poobedňajšia činnosť 

ŠKD končí o 16:30h. 

 Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach. 

 V prípade vyučovania cudzích jazykov na 2. stupni ZŠ v inej než kmeňovej triede pri delených 

hodinách  - pred vstupom do učebne je povinné použiť dezinfekciu rúk. 

 Vyučovanie cudzieho jazyka na 1. stupni, INV, INF, NAV, ETV a TSV (v prípade zlého 

počasia) bude prebiehať bez delenia v kmeňovej triede s jedným vyučujúcim. 

 Vyučovanie NAV gréckokatolíckeho a evanjelického  bude prebiehať iba dištančnou formou, 

žiaci idú domov. 

 Telesná a športová výchova sa realizuje jedine vo vonkajších priestoroch. V prípade 

nepriaznivého počasia je potrebné sa zamerať na teoretické poznatky v kmeňovej triede bez 



delenia skupín, možnosť zaradenia vychádzok do prírody. Priestory telocvične a ostatné 

vnútorné priestory na šport sa nevyužívajú ani pre nájomcov v zmysle uzatvorených zmlúv (na 

základe Usmernenia zriaďovateľa zo dňa 12.10.2020 – príloha č. 2). 

 Krúžková činnosť sa prerušuje do odvolania; môže však prebiehať dištančnou formou (ak sa 

dá). 

 Nosenie rúšok je pre žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ povinné.  

 Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít povinne, nepedagogický zamestnanec 

nosí rúško alebo ochranný štít povinne v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

 Pri vstupe do všetkých budov školy je zabezpečená dezinfekcia rúk. 

 Platí zákaz vstupu cudzích osôb do budovy školy (cudzou osobou nie je zamestnanec školy ani 

žiak). Cudzia osoba môže do budovy školy vstúpiť len po udelení výnimky riaditeľom školy a po 

vypísaní vyhlásenia o bezinfekčnosti (príloha č. 3). Cudzia osoba je povinná poskytnúť aj 

telefonický kontakt v prípade dohľadávania pre RÚVZ. 

 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať dištančný 

spôsob komunikácie (maily, Edupage, telefón). 

 Zamestnanec aj naďalej vypĺňa pri nástupe do práce v prípade neprítomnosti na pracovisku 

trvajúcej viac ako 3 dni vyhlásenie pred opätovným nástupom do zamestnania (príloha č. 4). 

 Zamestnanci školy dbajú na časté a intenzívne vetranie miestností. 

 Toalety sú vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2-krát denne alebo podľa potreby. 

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

zamestnanci školy nachádzajú, sa  vykonáva najmenej raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch musí byť vykonávaná minimálne 2-krát denne. 

 Na bezprostrednú izoláciu je v škole vyčlenená izolačná miestnosť.  

 V prípade podozrenia škola informuje telefonicky rodičov a tí sú povinní dieťa zo školy 

vyzdvihnúť v čo najkratšom čase. 

 Organizácia prevádzky školského stravovania sa riadi usmerneniami pre zariadenia školského 

stravovania. 

 Zamestnanci školy si plnia svoje povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy 

a náplne práce. Oblasť pracovno-právnych vzťahov je upravená v jednotlivých fázach semaforu. 

 Zákonný zástupca  predloží pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 

viac ako troch dní (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že žiak 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5). 

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

o tejto situácii informuje triedneho učiteľa 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.  

 Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť svojmu dieťaťu 2 rúška na každý deň a hygienické 

papierové vreckovky. 

 Zákonný zástupca môže ospravedlniť dieťa z vyučovania bez potvrdenia od lekára na 5 dní. 

 Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú), predkladá 

zákonný zástupca potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že u dieťaťa je 

podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje 

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. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 

nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

 Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu meniť. 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Tobis 

      riaditeľ školy 


