
POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU 
REŽIMU 

základnej školy a školského klubu detí v Lemešanoch  
na obdobie školského roku 2020/2021 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky základnej školy 
a školského klubu detí v Lemešanoch po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  
a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní na obdobie školského roku 
2020/2021. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR 
(ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať 
pravidelnej aktualizácii. Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené 
v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. 

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch 
úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.  

• Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho 
žiaka či zamestnanca.  

• Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca 
podozrivého na ochorenie.  

• Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov  
u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga. 

 
Usmernenie k výchovno–vzdelávaciemu procesu a technicko–organizačné 
pokyny k prevádzke školy v termíne od 2.9.2020 do 14.09.2020 

V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre 
žiakov povinná. 

V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, 
rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických 
zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. 

Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy. 

Telocvičňa sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu do 20.9.2020 nebude využívať. 

Je dôležité venovať pozornosť technicko–organizačným piktogramom uverejneným  
v priestoroch školy a školského areálu. 

Základná škola a ŠKD má v prípade potreby vyčlenenú miestnosť určenú na bezprostrednú 
izoláciu žiaka alebo pracovníka školy. 



Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so 
všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ. 

Zásadné pravidlá: 

• 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 a školského klubu detí. 

• Škola zabezpečí obmedzenie kontaktov medzi triedami a osobami, podujatia bude 
organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR. 

• Škola zabezpečí dodržovanie zásady R.O.R. (ruky – odstup - rúško) v zmysle pokynov 
jednotlivých fáz.  

• V čase do 14. 9. 2020 sa nebudú vo vyučovaní spájať skupiny žiakov z rôznych tried.  
• Činnosť v ŠKD v zbernej skupine (ráno pred vyučovaním) sa v období 2.9.2020 do 

14.9.2020 nebude organizovať.  
• Krúžková činnosť sa bude realizovať v súlade s usmernením, ktoré bude vydané  

k 1. 10. 2020.  
• Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ. 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

• Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
• Minimalizovať zhromažďovanie osôb pred základnou školou.  
• Žiaci a sprevádzajúce osoby si dezinfikujú ruky pri vstupe do budovy dezinfekčným 

prostriedkom umiestneným pri vchodových dverách.  
• Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (rannom 

filtri) čestné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  
a nemá nariadené karanténne opatrenie (pozn. podpisuje rodič). 

• Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni 
predkladá zákonný zástupca opätovne písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

• Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou 
žiakov nultého a prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy 
sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.  

• Žiak si prinesie rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).  
• Žiak 1. stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem 

svojej triedy.  
• Žiak 2. stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane 

svojej triedy.  
• Používanie rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov  

a nepedagogických zamestnancov je v priestoroch školy povinné. 
• V triedach a na chodbách bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 



• Žiaci budú na triednickej hodine, v prvý deň školského vyučovania, poučení  
o preventívnych opatreniach zameraných na ochranu ich zdravia.  

• V triedach a na toaletách budú zabezpečené tekuté mydlá a papierové utierky.  
Na dôkladné umývanie rúk bude dozerať učiteľ a upratovačka.  

• V prípade priaznivých klimatických podmienok bude škola na vyučovanie využívať 
priestory školského areálu. 

• Prestávky medzi hodinami budú žiaci tráviť vo svojej triede pri priamom vetraní  
s cieľom eliminovať stretávanie sa žiakov na chodbách alebo v exteriéri.  

• Upratovanie toaliet a dezinfekcia všetkých dotykových plôch, ostatných povrchov 
a predmetov bude prebiehať podľa potreby minimálne dvakrát denne.  

• Dôkladné čistenie všetkých tried a miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí 
zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude 
vykonávať najmenej raz denne.  

 
Stravovanie v školskej jedálni (ŠJ) 

• Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať obvyklým spôsobom s dôrazom  
na minimalizáciu premiešavacia žiakov jednotlivých tried. 

• Pred vstupom do ŠJ si žiaci vydezinfikujú ruky.  
• Vydávanie obeda bude v čase 11:45 hod. - 14:00 hod. za prísnych hygienických 

podmienok – podľa harmonogramu, stabilné stravovacie skupiny, príchod s rúškom, 
dodržiavanie odstupov obedujúcich. Pri stole budú sedieť dvaja žiaci. 

• Pokrmy vydáva personál ŠJ vrátane čistých príborov  
• Žiaci si sami jedlo a nápoje odoberajú a odnášajú bežným spôsobom.  
• Podmienky stravovania ostávajú zachované – prihlasovanie a odhlasovanie u vedúcej 

ŠJ.  
• Rodičom (cudzím osobám) je zakázané vstupovať do priestorov jedálne školy.  

 
Pobyt dieťaťa v ŠKD  

• Navštevovať oddelenie ŠKD je umožnené len žiakom, ktoré sú prihlásené na začiatku 
školského roka. (pozn.: poplatok prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci 
vychovávateľke).  

• Upozorňujeme, že neostáva zachovaná skupina z doobedňajšej činnosti, preto žiaci 
používajú v ŠDK rúška.  

• Zákonný zástupca odovzdá vychovávateľke súhlas s odchodom dieťaťa z ŠKD, 
špecifikuje spôsob a čas odchodu.  

• V prípade priaznivého počasia budú žiaci vykonávať činnosti v ŠKD vonku  
v školskom areáli.  

• Hygiena priestorov ŠKD bude zabezpečovaná podľa pokynov RUVZ.  

 

 



Rodič/ zákonný zástupca žiaka  

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 
do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí 
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení 
ÚVZ SR). 

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe  
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky a vnútorného 
režimu základnej školy a školského klubu detí v Lemešanoch na obdobie školského 
roku 2020/2021 

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy.  

• Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 
dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ.  

V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca nie je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 
COVID-19, bude škola postupovať podľa usmernenia tohto materiálu, časť Zelená fáza (pozri 
príloha 1). 

V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie  
na COVID-19, bude škola postupovať podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová 
(pozri príloha 2) a Červená fáza (pozri príloha 3). 

 

 

Milí rodičia,  
ďakujem Vám za to, že ste si pokyny prečítali do konca a budete usmernenia uvedené v tomto 
dokumente dodržiavať. Kolektív pracovníkov školy sa bude snažiť urobiť všetko preto, aby 
sme ochránili zdravie vašich detí počas pobytu v škole.  
 
 
 

Mgr. Tomáš Suslo, PhD.  
riaditeľ školy 


