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Pokyny riaditeľa Základnej školy v Moste pri Bratislave upravujúce 

podmienky základnej školy a školského klubu detí na obdobie do konca 

školského roku 2019/2020 vo veciach: 

-  prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 

2019/2020, 

-  podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.  

 

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia 

dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. 

 Na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami žiakov, zabezpečíme v súčinnosti so 

zriaďovateľom  prevádzku základnej školy a školského klubu detí pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ.  

  Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečíme, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným 

šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so 

žiakom žijú v spoločnej domácnosti.  

 Zabezpečíme každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny 

pedagogickým zamestnancom  bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy. /vstupovať 

sa bude do starej budovy predným aj zadným vchodom a do novej budovy hlavným vchodom, rodičia 

a žiaci budú informovaní v e-maily, ktorým vchodom má vchádzať ich dieťa. Deti sa nebudú prezúvať 

v šatni, ale na chodbe pred triedou, ktorá bude ich učebňou.  

Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy  

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí 

nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. 

  Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria 

do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. 

Zákonný zástupca  

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej 

školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca 

školského roku 2019/2020.  

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka 

do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (prinesie vytlačené a podpísané 1. 

deň nástupu dieťaťa do školy, alebo vypíše v škole pripravené tlačivo).  
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 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto 

situácii informuje príslušného vyučujúceho 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. 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  

Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole  neumožňuje našej základnej škole 

pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Bude preto nevyhnutné zmeniť 

organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a 

brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Je nevyhnutné, aby 

prítomnosť žiakov v škole mala význam nielen pre rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, 

ale aj pre pedagogických zamestnancov (rozvoj kreativity pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania 

spôsobom, ktorý je pre žiakov príťažlivý). 

Ranný zdravotný filter začína o 7:30 hod.  

Vyučovanie v škole začína o 8:00 hod. a končí o 11:30 hod. Žiaci budú počas celého vyučovania s 
jedným pedagógom. Vyučovanie sa bude realizovať podľa rozvrhu hodín, ktorý si bude flexibilne 
meniť vyučujúci podľa podmienok a možností na efektívne využívanie  učebne,  školského dvora a 
multifunkčného ihriska na futbalovom ihrisku v Moste pri Bratislave. Odporúča sa realizovať 
vyučovanie v blokoch a robiť prestávky na jedlo a občerstvenie podľa potreby detí. Dozor počas 
prestávok vykonáva tiež pedagogický zamestnanec. Činnosť ŠKD sa začína o 11.30 hod. a trvá do 
16:30 hod. Vychovávateľka sprevádza deti na obed podľa časového rozvrhu stravovania. Jednotlivé 
činnosti ŠKD sú tiež upravené  
Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí zostali doma budú pokračovať vo vzdelávaní na diaľku. Triedni učitelia budú 

posielať raz týždenne súhrn učiva, ktorému sa venovali so  žiakmi v škole pri prezenčnom vyučovaní. 

Live stremovanie vyučovanie je na dobrovoľnom uvážení každého pedagóga.  

Žiaci 5. – 9. ročníka budú pokračovať vo vzdelávaní na diaľku pomocou Microsoft Teams.  

Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a 

ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Vzhľadom na charakter 

výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý budú školy uskutočňovať, odporúčam, aby sa písomné a 

ústne skúšanie nerealizovalo do konca školského roku 2019/2020. 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19  

 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.  

 Odporúčam minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.  

  Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné 

meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to 

dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri každom vchode. 

  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom 

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

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
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 Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko- 

epidemiologickými nariadeniami.  

 Žiak nosí 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. Pedagogický zamestnanec a 

odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) bude nosiť rúško alebo 

ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu. 

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

 Odporúčam organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli 

školy, alebo mimo neho, napr. na multifunkčnom ihrisku. V externom prostredí odporúčam 

vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.  

  Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a 

kýchaní. 

  Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné 

organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami a jednotlivcami, vrátane 

zamestnancov školy.  

 Podľa miestnych podmienok sa skupiny žiakov vonku intervalovo striedajú alebo je určený pre 

jednotlivé skupiny oddelený priestor. 

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

dezinfekcii atď.  

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívame textilné uteráky. 

  Odporúčam nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 

  Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby 

(vykonanie dezinfekcie sa vyznačí aj do záznamového hárku, ktorý bude pripevnený na dverách, 

zamestnanec ho potvrdí svojím podpisom, priebežne bude vykonávaná aj kontrola vedúcimi 

zamestnancami školy).  

 Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o 

potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 

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

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. 

  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký 

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

  Budeme používať smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom , teda bez vrchnej 

časti smetného koša.  

Stravovanie 
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 Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho 

znehodnoteniu. Strava sa začne v našej škole vydávať o 11.15 hod. Stravovania  sa bude realizovať v 

jedálni základnej školy  tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali.  

  Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si 

ani príbory.  

 Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.  

Pri podozrení na ochorenie  

 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. 

  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude  umiestnený  do 

samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov žiaka, ktorí ho bezodkladne 

vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to 

v prípade iných infekčných ochorení.  

 Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí 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.  

V prípade potvrdenia ochorenia  

 Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy a školského klubu 

detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie 

základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných 

podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.  

 

Most pri Bratislave 27. 5. 2020 

 

 

                                                                                                                                      Mgr. Ladislav Peciar  

                                                                                                                                             riaditeľ školy 

 

 

 

         


