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Pokyny riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 

v súvislosti s nástupom žiakov 1. až 5. ročníka do školy 

 

 Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina vydáva tieto pokyny upravujúce podmienky 

prevádzky a vnútorného režimu základnej školy, pracovného poriadku, organizačného poriadku, 

školského poriadku školy a vnútorného poriadku ŠKD do konca školského roka 2019/2020 a tiež 

podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy v súvislosti s 

povolením MŠ SR na otvorenie škôl a školských zariadení ako aj v súlade s opatreniami proti šíreniu 

respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 s účinnosťou od 1. júna 2020.  

1. Prevádzkové pokyny  

 Budova školy sa otvára o 7:20 hod. Začiatok výchovno-vzdelávacieho procesu je o 7:45 hod. 

 Učitelia zodpovední za jednotlivé skupiny nastupujú do práce najneskôr o 7:15, aby o 7:20 

mohli byť vo svojich triedach, do ktorej postupne prichádzajú žiaci. 

 Žiaci prichádzajú do školy a odchádzajú s doprovodom (zákonný zástupca, alebo iná osoba 

žijúca v spoločnej domácnosti) v nevyhnutnom prípade aj samé. 

 Platí prísny zákaz vstupu doprovodu do priestorov školy. 

 Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým 

teplomerom a každý si vydezinfikuje ruky. 

 Po príchode do školy si žiak odloží veci, ktoré v triede nepotrebuje na určené miesto a 

odchádza do triedy vyhradenej pre jeho skupinu. Túto triedu opustí len so súhlasom 

pedagóga – toaleta, prestávka, pobyt vonku. 

 Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po 

použití odhodí do koša. 

 Na toaletách použije antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

Textilné uteráky sa nepoužívajú. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde 

prebieha výchovno - vzdelávací proces. 

 Pedagogickí zamestnanci základnej školy nosia rúško alebo ochranný štít všade vo 

vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací 

proces. 

 Nepedagogickí zamestnanci nosia rúško vo všetkých priestoroch školy. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, 

ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva 

minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa 

vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci 

a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.  

 Škola do konca školského roka nebude organizovať žiadne spoločné, hromadné akcie, 

besiedky, rozlúčky so školou, divadelné predstavenia, akadémie, školy v prírode, školské 

výlety, exkurzie. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, 

strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do 

priestorov základnej školy. 

 



2. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 Maximálny počet žiakov v jednej skupine je 20. 

 V skupine môžu byť zmiešaní žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením školy v jednej 

skupine /triede/ neboli. 

 Vytvorená skupina sa nemení, aj keď počet žiakov klesne. Nesmie dochádzať k presunom 

medzi skupinami. 

 Vytvorené skupiny sa môžu z dôvodu poklesu počtu žiakov spojiť až od začiatku 

nasledujúceho týždňa 

 Nový žiak v priebehu týždňa neprichádza do triedy / skupiny v hociktorý deň, ale až v 

nasledujúcom týždni od pondelka. 

 K 1.6.2020 sú vytvorené 4 skupiny zo žiakov, ktorí vyjadrili záujem o nástup do školy 

v prieskume, ktorý prebehol medzi zákonnými zástupcami v dňoch 19.5. - 21.5.2020 

 Rozdelenie skupín: 

o  1. skupina žiaci 1. a 3. ročníka a žiaci, ktorí ostávajú po vyučovaní v ŠKD 

 Mgr.  Renáta Lešková, Mgr. Lucia Janičová 

o  2. skupina žiaci 2. ročníka – PaedDr. Katarína Jurašeková 

o  3. skupina žiaci 4. ročníka – Mgr. Lýdia Hudáková 

o  4. skupina žiaci 5. ročníka – PaedDr. Marcela Kertysová 

 Výchovno-vzdelávací proces prebieha v čase 7:45 – 12:00 hod. 

 Vyučovanie bude prebiehať v blokoch, nebudú klasické 45 minútové hodiny. S rozvrhom 

budú žiaci vopred oboznámení.  

 Zamerané bude na zopakovanie a utvrdenie učiva formou hier, vychádzok a projektov. 

V prípade potreby sa budeme venovať žiakom individuálne.  

 Prestávky budú pre každú skupinu v inom čase, aby sa zabránilo zbytočným kontaktom.  

 Žiaci, ktorí sa neprihlásili na obed odchádzajú domov o 12:00 hod.   

Žiaci 1. a 2. ročníka, prihlásení na obed, odchádzajú po naobedovaní o cca. 12:30 hod. 

Žiaci 4. a 5. ročníka, prihlásení na obed, odchádzajú po naobedovaní o cca. 13:00 hod. 

 Žiaci, ktorí sa nahlásili do ŠKD majú možnosť odchodu do 15:30 hod.  

 Žiak pri odchode z ŠKD bude odovzdaný sprevádzajúcej osobe na základe telefonického 

kontaktovania vychovávateľky 

 Prípadné zmeny v dochádzke žiakov je potrebné ohlásiť triednemu učiteľovi telefonicky, 

písomne alebo prostredníctvom Edupage – deň vopred alebo ráno do 8,00. 

 Odhlasovanie z obeda obvyklým spôsobom – deň vopred v ŠJ (Tel.:051/77 96 221). 

3. Stravovanie  

 Stravovanie je zabezpečené v jedálni Materskej školy Radatice. 

 Počas presunu zo školy do jedálne materskej školy, si žiaci aj vyučujúci nasadia rúška. 

 Pri vstupe do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky. 

 Stravovanie v jedálni zabezpečiť tak, aby žiaci sedeli vedľa seba s odstupom.  

 Stravu vydáva žiakom personál spolu s hygienicky baleným príborom. 

4. Hygienické pokyny: 

 Pri  prvom nástupe dieťaťa do školy, alebo 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 sa u niektorého z detí alebo pedagógov potvrdí výskyt ochorenia COVID-19, 

ostáva doma celá skupina a prechádza na dištančné vzdelávanie. V odôvodnenom prípade 

na základe príkazu hygienikov, môže byť uzavretá celá škola. 

 V spoločných priestoroch školy – chodba, toaleta – musia žiaci i zamestnanci nosiť rúška. 

 Je potrebné dbať na časté umývanie rúk.  

 V priestoroch školy sú zabezpečené hygienické potreby – dezinfekčné prostriedky, 

antibakteriálne mydlá, papierové utierky. 

 Žiaci sa budú vyhýbať osobnému kontaktu pri akejkoľvek činnosti. 

 Z domu si nenosia zbytočné predmety, hračky. Nebudú si navzájom požičiavať učebné 

pomôcky. 

 Deti môžu do školy chodiť v športovom oblečení a obuvi, nakoľko sa budeme snažiť čo 

najviac času tráviť vonku. 

 Odporúčame, aby každý žiak mal v taške (ruksaku) pršiplášť alebo dáždnik. 

 Desiatu a pitný režim zabezpečí rodič – dieťa si ju prinesie hygienicky zabalenú. 

 S desiatou ani obedom sa nesmie žiak deliť so spolužiakmi. 

 V prípade výskytu zdravotných problémov bude rodič okamžite kontaktovaný a dieťa 

musí v čo najrýchlejšom čase prevziať. 

 V prípade výskytu infekcie u ktoréhokoľvek člena rodiny žiaka, alebo zamestnanca, 

tento ostáva  doma a skutočnosť bezodkladne oznámi riaditeľovi školy (aj v čase 

mimo vyučovania). 

 CHORÝ ŽIAK, ALEBO ŽIAK, U KTORÉHO SÚ ZJAVNÉ AKÉKOĽVEK PREJAVY 

OCHORENIA, NESMIE NASTÚPIŤ DO ŠKOLY 

5. Pedagogickí zamestnanci školy 

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník 

o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. 

 Metódy a obsah vzdelávacích činností prispôsobia konkrétnej skupine. 

 Obsah a formu vzdelávacích činností volia tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické 

opatrenia. 

 Písomné a ústne skúšanie žiakov sa nerealizuje do konca školského roka  

 Pedagogickí zamestnanci (ďalej PZ) zabezpečia rozostupy medzi žiakmi podľa zváženia 

a možností pri každej činnosti. 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v škole, vo svojej skupine bezodkladne túto 

skutočnosť oznámia riaditeľovi školy, ktorý vzniknutú situáciu rieši so zriaďovateľom, 

príslušným RÚVZ, ďalšími zamestnancami školy, zákonnými zástupcami. Žiaka s možnými 

príznakmi na COVID-19 izoluje do príchodu zákonného zástupcu v určenej miestnosti, ktorá 

bude po prevzatí dieťaťa kompletne vydezinfikovaná 

 Žiakom, ktorí do školy nenastúpia, po dohode s rodičmi, zabezpečia dištančné vzdelávanie 

podľa podmienok skupiny a možnosti, ktoré majú. 

 Vykonávajú ranný filter. Bezdotykovým teplomerom zmerajú telesnú teplotu v strede čela 

každému žiakovi pri vchode a dozrú, aby si žiaci vydezinfikovali ruky. V prípade, že 

nameraná teplota bude pri prvom meraní 37 - 37,5°C, izolujú dieťa a po 5 min pokoja 

opakovane zmerajú teplotu. Ak je pri druhom meraní nameraná teplota viac ako 37-37,5°C, 

zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších 5 minútach. Ak bude telesná teplota stále viac ako 

37,2°C žiak nebude vpustený do školy a oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy. 

 Nosia si do triedy mobil, aby boli v kontakte so zákonným zástupcom. Používajú ho režime, 

ktorý nevyrušuje vzdelávanie žiakov. 

 Vykonávajú dozor na pridelenom úseku a dohliadajú, aby sa žiaci na chodbách nestretávali. 



 Sprevádza skupinu na obed tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia 

(nosenie rúšok pri presune, odstupy, umývanie a dezinfekcia rúk) v stanovených čas.  

 Nosia rúško mimo triedy svojej skupiny. Pri vykonávaní výchovno-vzdelávacieho procesu sa 

rúško odporúča podľa vlastného zváženia. 

 Pravidelne a intenzívne vetrajú miestnosť zverenej skupiny.  

 Využívajú areál školy – areál školy, školský dvor na pobyt vonku  a telesno-pohybové aktivity.  

 Minimalizuje kontakt s inou skupinou vrátane zamestnancov školy.  

 Zabezpečí sa rozdelenie dvora na časti alebo sa pedagógovia vzájomne dohodnú, že pobyt 

vonku budú realizovať v intervaloch. Skupiny sa nesmú miešať! 

 Ak sa u pedagóga 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.  

6. Riaditeľ školy 

 Na základe počtu žiakov, ktorý bol zistený, zabezpečí ich rozdelenie do skupín a plynulú 

prevádzku výchovy a vzdelávania. 

 Oboznámi rodičov, aby žiaci prichádzali do školy a odchádzali zo školy v doprovode osoby 

žijúcej v tej istej domácnosti. 

 Zabezpečí oznámenie, ktoré oboznámi prichádzajúcich s podmienkami vstupu do školy 

a ohlásenia sa vopred zvončekom, alebo telefonicky 

 Zabezpečí, aby všetky pokyny týkajúce sa zmien v organizácii vyučovania a požiadaviek na 

bezpečnosť a hygienu vých. - vzdelávacieho procesu školy boli dostupné všetkým rodičom 

na webovom sídle školy.  

 Zabezpečí zverejnenie každej zmeny. 

 Zabezpečí a uloží podpísané Vyhlásenia o bezinfekčnosti detí i zamestnancov.  

 Zabezpečí, aby rodičia písomne oznámili čas a spôsob odchodu dieťaťa zo školy/ŠKD a 

podpisom potvrdili, že boli oboznámení a berú na vedomie podmienky, ktoré škola 

stanovila v tomto dokumente. 

 Zabezpečí zmenu rozvrhu spolu s vyučujúcimi. 

 Rozvrhne časový harmonogram obedovania. 

 Otvára uzamknuté vchodové dvere a kontroluje nutnosť vstupu do priestorov školy. Cudzie 

osoby do školy nevpúšťa. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 informuje 

príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

 V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u akéhokoľvek zamestnanca školy alebo žiaka 

školy vedenie školy postupuje podľa usmernení príslušného RÚVZ. 

7. Prevádzkoví zamestnanci 

 Pri príchode žiakov do školy upozorňujú na dodržiavanie  primeraných odstupov v priestore 

pred školou 

 Po ukončení príchodu žiakov uzamknú dvere hlavného vchodu. 

 Otvárajú uzamknuté vchodové dvere a kontrolujú nutnosť vojsť do priestorov školy. Cudzie 

osoby do školy nevpúšťajú.  

 Nosia rúško vo všetkých priestoroch školy. 

 Dopĺňajú dezinfekčné prostriedky, papierové utierky a mydlá v dávkovačoch. Hlásia ich 

nedostatok v dostatočnom predstihu.  

 Upratovačka: 

o Dezinfikuje a upratuje toalety minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 



o Ráno po rannom filtri prvýkrát dezinfikuje podlahy spoločných priestorov, kľučky a všetky 

iné dostupné dotykové plochy, povrchy a predmety v spoločných priestoroch.  

o Po odchode žiakov a zamestnancov školy druhýkrát vykoná dôkladné čistenie plôch, 

povrchov vo všetkých priestoroch, kde sa zdržiavali žiaci a zamestnanci školy.  

o Zabezpečí, aby smetné koše nemali uzáver. 

 Ak sa u prevádzkových zamestnancoch objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu ich 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informujú riaditeľa školy a opustia školu v čo najkratšom 

možnom čase s použitím rúška.  

8. Zákonný zástupca 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky CZŠ sv. Martina. 

 Rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania, 

zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v 

spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú, len pri 

odchode, keď si ho príde vyzdvihnúť. 

 Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má 

kašeľ a pod. nesmie prísť do školy. 

 Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ 

a odchode žiaka zo ZŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) 

 Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška na deň (jedno rezervné v prípade zašpinenia odložené 

v igelitovom vreck v taške) a papierové jednorazové vreckovky v množstve, ktoré mu vystačia 

na celý deň. 

 Pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy 

v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( príloha č.2 ). 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie, alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom 

prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom 

prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy 

vylúčený! 

 Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu s dodržaním odstupu od 

ostatných rodičov.  Do budovy školy NEVSTUPUJE!  

 Rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy. 

 Dieťa si preberá po skončení vyučovania alebo ŠKD v priestore pred hlavným vchodom. 

 Požiadavky na triednu učiteľku, alebo vychovávateľku rieši telefonicky, písomne, elektronickou 

poštou. 

 V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) 

má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje. 

9. Žiak  

 Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy okrem svojej skupiny, okrem interiéru 

a exteriéru, kde prebieha vyučovací proces. 

 Nevychádza z triedy, nevyhľadáva spolužiakov z inej skupiny. 

 Odchod na WC hlási učiteľke / vychovávateľke skupiny. Svojvoľné opustenie triedy 

z akéhokoľvek dôvodu je ZAKÁZANÉ 

 



Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Cirkevnej základnej školy sv. 

Martina po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje 

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

zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a Ďalších predpisov. 

V prípade akýchkoľvek dôležitých zmien budeme rodičov i zamestnancov bezodkladne informovať. 

Oficiálne pokyny, rozhodnutia a usmernenia nájdete na stránkach www.minedu.sk a www.uvzsr.sk:  

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/ 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Radaticiach 26.5.2020      Mgr. Ondrej Jura sek 

                  riaditeľ školy 
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CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. MARTINA 
Radatice 199, 082 42 Radatice,  

Tel. 051/77 96 210; Mobil: 0915 934 401; Email: skola@zsradatice.edu.sk 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE 

 

Vyhlasujem, že moje dieťa dieťa ..........................................................................................., 

bytom  ......................................................................, žiak / žiačka ............................... 

ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Martina  neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,    

že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti 

pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 

zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v 

priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si 

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

  

V ................................. dňa ...................  

 

 

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
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CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. MARTINA 

Radatice 199, 082 42 Radatice,  

Tel. 051/77 96 210; Mobil: 0915 934 401; Email: skola@zsradatice.edu.sk 

 

 

Dochádzka dieťaťa do školy a ŠKD v období od 01.06.2020 do 30.06.2020 

 

Moje dieťa (meno a priezvisko) : ................................................................................................... 

žiak / žiačka .................... ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 bude do 

školy prichádzať: (Vyberte jednu z možností) 

 v sprievode osoby zo spoločnej domácnosti 

 samo (iba v nevyhnutnom prípade) 

Príchod do školy je možný v čase od 7:20 do 7:45 hod. 

 

Zo školy / ŠKD bude odchádzať: (Vyberte jednu z možností) 

 v sprievode osoby zo spoločnej domácnosti 

 samo (iba v nevyhnutnom prípade) 

Čas odchodu zo školy/ŠKD:  
1. možnosť  odchod 12:00 hod. - žiaci všetkých ročníkov bez obedu,  

2. možnosť odchod po naobedovaní cca. 12:30 hod. – žiaci 1. a 2. ročníka, prihlásení na obed 

3. možnosť odchod po naobedovaní cca. 13:00 hod. – žiaci 4. a 5. ročníka, prihlásení na obed  

4. možnosť odchod v čase do 15:30 hod. – žiaci nahlásení do ŠKD 

 

Pondelok   _________________ 

Utorok       _________________ 

Streda        _________________ 

Štvrtok      _________________ 

Piatok       _________________ 

 

Prípadnú zmenu nám oznámte vopred telefonicky, alebo písomne. 

 

 

Vyhlásenie rodiča 

o oboznámení sa s podmienkami prevádzky Cirkevnej základnej školy sv. Martina, 

Radatice  v období od 01.06.2020 do 30.06.2020 

 

     Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s dokumentom „POKYNY upravujúce 

postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov Cirkevnej základnej školy sv. 

Martina, Radatice 199 v období od 01.06.2020 do 30.06.2020“, beriem na vedomie a súhlasím 

s podmienkami, obsiahnutými v tomto dokumente. 

 

 

 

V Radaticiach, dňa .................................    ................................................. 

         podpis zákonného zástupcu  

mailto:skola@zsradatice.edu.sk

