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Pokyny  upravujúce podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy  pre školský rok 

2021/2022 
  

Riaditeľ Základnej školy, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen Mgr. Ondrej Kanka vydáva pokyny upravujúce 

podmienky základnej školy vrátane činností súvisiacich so stravovaním a výchovno-vzdelávacími činnosťami 

školského klubu detí v súlade so Školským semaforom  MŠVVaŠ SR  zo dňa 17.8.2021. 

 

Škola bude priebežne vydávať, aktualizovať a zverejňovať pokyny na úpravu podmienok bezpečnej 

prevádzky a vnútorného režimu na ochranu zdravia žiakov i zamestnancov. 

 

Základná škola bude v prevádzke za nasledovných podmienok : 

 

V škole prebieha riadne školské vyučovanie od 2. 9. 2021 (štvrtok). Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov 

povinná.   

 

1. Príchod žiakov do školy 2.9.2021 (štvrtok) je od 7,30 hod. ŠKD je v prevádzke do 13,00 hod. Školská jedáleň 

obedy nevydáva. 

2. Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 bude prebiehať v triedach. 

3. Prevádzka školy vrátane jej súčastí (ŠKD a školská jedáleň) je od 3.9. 2021 (piatok) od 6,15 do 17,00. 

4. Vyučovanie pre žiakov 1.- 9. ročníka prebieha v bežnom režime.  

 

Pokyny  súvisiace s prevádzkou školy a ŠKD 

 

Príchod žiakov do školy:  

 Pri prvom nástupe žiak predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (možnosť zaslať cez 

edupage). Tlačivo zverejnené na stránke školy a v tlačenej podobe dostupné v priestoroch pred 

hlavným vstupom do školy v dňoch 30.8.-31.8.2021 do 13,00.   

 ranné meranie teploty žiakov pri vstupe do základnej školy 

 dezinfekcia rúk 

 

Čas vstupu do školy: 

 Žiaci navštevujúci ŠKD (od 3.9.2021) od 6,15 hod. vchodom ŠKD 

 Ostatní žiaci od 7,30 hod. podľa určených vchodov do školy 

 Škola sa uzatvára o 7,55 hod. – začiatok vyučovacieho procesu 

 

Miesto vstupu do školy: 

 vchod zo suterénu: žiaci 1. a 2.ročníka 

 vchod od multifunkčného ihriska: žiaci 3. a 4. ročníka 

 hlavný vchod: žiaci 5. – 7. ročníka 

 vchod od parkoviska: žiaci 8. a 9.ročníka 

 

Pokyny  súvisiace s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania 

 Škola zabezpečuje stravovanie obvyklým spôsobom. 
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 Pre externých stravníkov ŠJ má zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými 

stravníkmi. 

 Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy. 

 Stravu  bude vydávať  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.  

 

Bezpečnostné 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. 

 Rodičia sa nezhromažďujú pred základnou školou.  

 Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, dieťa si prevezme pred hlavným vchodom školy (3.-

4. ročník); vchodom zo suterénu – žiaci 1.-2. ročníka; žiaci navštevujúci ŠKD podľa pokynov 

vychovávateliek. Je potrebné minimalizovať kontakt medzi osobami. 

 Používanie rúšok s prekrytím dýchacích ciest pre žiakov a všetkých zamestnancov školy je povinné.  

 Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy (chodby, učebne, hygienické 

zariadenia), okrem externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. Riadia sa 

pokynmi triedneho učiteľa a vychovávateľky. 

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

 Aktivity sa organizujú tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy, alebo mimo 

neho podľa podmienok školy. 

 Škola umožní dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí na základe záujmu 

zákonných zástupcov. Záujem škola zisťuje do 25.8.2021. 

  V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas šk. roka: 

 Žiak zostáva doma, nemôže ísť do školy 

 Rodič kontaktuje lekára, ktorý mu určí ďalší postup 

 Rodič oznámi škole, že žiak má pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť 

k sprísneniu hygienicko-epidemiologických opatrení 

 

Pokyny 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.  

● Keď sa zistia príznaky infekcie pri rannom filtri pri vstupe žiaka do školy, ten nesmie vstúpiť do budovy. 

Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

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

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

vyzdvihnú.  

● Ak sa u zamestnanca základnej školy 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. 
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Pokyny pre zákonných  zástupcov  žiaka 

 

● Pri prvom príchode žiaka do školy elektronicky vyplní prostredníctvom edupage alebo v tlačenej podobe 

odovzdá  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. 

● Okrem bežných vecí zabezpečí žiakovi dve rúška a balík hygienických vreckoviek. 

● Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode, príp. sprevádzaní žiaka do 

školy a  pri odchode dieťaťa zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

● Predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie. 

● V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii 

informuje príslušného vyučujúceho a vedenie školy. 

● Bezodkladne nahlási karanténu, 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. 

 

Prílohy : 

1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

2. Opatrenia školského semaforu 

 

Vo Zvolene 25.8.2021                                                      

Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ školy 

  


