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Prevádzka  a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na 

školský rok 2020/2021 

 
DODATOK č. 2 /2020 

Dátum vyhotovenia  28. august  2020 

 

Vypracovala a schválila Mgr. Alena Mladá, riaditeľka školy 

 

Za kontrolu dodržiavania 

zodpovedá 

Mgr. Ing. Elena Macková, ZRŠ 

Mgr. Mária Budzáková, ZRŠ 

Mgr. Peter Viktor, PhD., ZRŠ 

Platnosť dokumentu  od 02. 09. 2020 – do 23. 09.2020 podľa odporúčaní  

 

Dodržiavanie podmienok výchova a vzdelávania podľa tohto dodatku je záväzné pre 

všetkých zamestnancov základnej školy, školského klubu detí, zamestnancov školskej 

jedálne,  zákonných zástupcov žiakov a žiakov 1. – 9. ročníka prítomných na vyučovaní 

v uvedenom období. 
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 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 
 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove oznamuje, že na základe 

rozhodnutia MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa mesta Sabinov otvára plnú prevádzku v 1.- 9. ročníku a to 

od 1. septembra  2020. V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na 

vyučovanie je pre žiakov povinná. Pri príprave školského roku 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť  

zhoršenia epidemiologickej situácie. 

Podmienky rešpektujú opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov a zohľadňujú 

personálne, materiálne, priestorové možnosti školy a školského zariadenia. 

Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní ÚVZ a sú založené na princípe  

ROR = rúško – odstup - ruky 

 

 

1. Prevádzka školy 

 

 Prevádzka školy bude v čase 7:00h  - 16:30h (bez ranného schádzania v ŠKD)  

 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, resp. podľa pokynov triednych učiteľov. 

 Ranný nástup pri otvorení školského roka dňa 2.9.2020 je organizovaný podľa samostatného 

rozpisu iba na tento deň.  

 Ranný nástup v ostatné dni na vyučovanie bude organizovaný v dvoch vstupoch :  

 žiaci 1. stupňa  - vchod A 

 žiaci 2. stupňa – vchod B 

 

 Žiaci prichádzajú na vyučovanie najneskôr do 7:45 h. Vyučovanie začína o 7:50 h.  

 Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári. Náhradné rúško, papierové vreckovky 

a označenú fľašu s vodou majú uložené v taške. Pri vstupe bude vykonávaný  ranný filter – 

meranie teploty, dezinfekcia rúk. 

 Žiaci sa prezujú a odchádzajú do triedy, kde si umyjú ruky mydlom a pripravia sa na 

vyučovanie.  

Ranný filter vykonávajú pedagogickí zamestnanci a asistenti.  

 Žiaci sa budú učiť vo svojich triedach. 

 Z dôvodu obmedzenia zoskupovania žiakov s rôznych tried nebudú žiaci delení na skupiny, 

týka sa to vyučovania cudzích jazykov, techniky, etickej a náboženskej výchovy, 

informatiky, telesnej a športovej výchovy v prípade, že sú skupiny vytvorené zo žiakov 

viacerých tried.  

 Dospelá osoba sprevádzajúca žiaka do školy, do budovy nevstupuje. Výnimku majú rodičia 

žiakov 1. ročníka – žiaka môže do budovy sprevádzať jeden rodič alebo sprevádzajúca osoba  

najdlhšie do 14.9.2020. 

 Žiaci 1. a 2.stupňa nosia rúška podľa odporúčaní platiacich pre zelenú fázu. 

 Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci nosia ochranné rúška vo všetkých vnútorných 

priestoroch školy.  

 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. 
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 Na toaletách použije žiak dezinfekčný prostriedok v dávkovači a jednorazové papierové 

utierky. 

 Triedy sa po ukončení prevádzky školy denne dezinfikujú.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet a dotykových plôch na chodbách a v triedach 

predpoludním bude vykonávaná minimálne 2-3krát.  

 V prípade, ak sa u žiaka počas dňa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, resp. iného 

prenosného ochorenia, bude umiestnený v miestnosti určenej na izoláciu. V takomto prípade 

škola okamžite kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý si dieťa vyzdvihne a telefonicky 

konzultuje  zdravotný stav svojho dieťaťa so všeobecným  lekárom pre deti a dorast. 

 

 

2. Výchovno – vyučovací proces 

 

 Vyučovanie prebieha vo všetkých triedach podľa rozvrhu hodín. 

 Z organizačných dôvodov ( nástup žiakov do školy, výdaj stravy a pod.), bude rozvrh podľa 

aktuálnej situácie upravovaný. 

 Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR telesná a športová výchova sa bude učiť v exteriéri. 

Telocvične  sa do 20.9.2020 nebudú využívať. 

 

 

3. Stravovanie v školskej jedálni 

 

 Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11.00 -13:30 h po triedach. 

 Do jedálne budú žiaci vstupovať v sprievode prideleného vyučujúceho, ktorý zodpovedá za 

bezpečnú a plynulú koordináciu jednotlivých skupín.  

 Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý dezinfikuje ruky. 

 V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.  

 Stravu vydá žiakovi personál spolu so zabaleným príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbor. 

 Po každej triede budú stoly vydezinfikované. 

 Výdaj stravy do obedárov nie je možný. 

        

 

4. Výchovná činnosť  v školskom klube detí (ŠKD) 

 

 ŠKD bude v prevádzke bez ranného schádzania  do 16.30h.  

 Deti budú počas celej prevádzky vo svojich oddeleniach s pridelenými vychovávateľkami.    

 V prípade priaznivého počasia trávia deti čas vonku, v areáli školy. Každá skupina bude mať 

vymedzený priestor, v ktorom sa budú deti pohybovať. 

 Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvárania a zatvárania školy a prispôsobiť mu 

čas príchodu a odchodu dieťaťa z ŠKD. 

 Odchod žiaka z ŠKD je možná len v sprievode zákonného zástupcu alebo ním poverenej 

osoby.  
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 Bližšie informácie k prevádzke ŠKD ( najmä čas odchodov ) dostane zákonný zástupca od 

vychovávateliek v jednotlivých oddeleniach.  

 

 

5. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 

Zákonný zástupca: 

 

 predkladá triednemu učiteľovi pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom 

prerušení dochádzky žiaka do  školy v trvaní viac ako tri kalendárne dni-  Zdravotný 

dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 

2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  

 rešpektuje, že 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, 

 berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov 

COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Následne telefonicky kontaktuje 

všeobecného  lekára pre deti a dorast, ktorý určí ďalší postup v prípade, že u žiaka je 

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

triedneho učiteľa a riaditeľa školy, 

 bezodkladne nahlási karanténu, ak bola žiakovi nariadená všeobecným  lekárom pre deti 

a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. V takomto prípade je žiak 

zo školy vylúčený, 

 zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky a fľašu 

označenú menom v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň, 

 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), 

 dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté 

v tomto dokumente, 

 rešpektuje organizačné zmeny vo vyučovacom procese, 

 rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou, 

 tlačivá potrebné k nástupu do školy sú na webovej stránke školy.  

 

 

6. Záujmová činnosť 

 Záujmová činnosť začne najskôr po 1.10.2020.  

 Bližšie informácie dostane zákonný zástupca a žiak  prostredníctvom triednych učiteľov. 

 Prihlasovanie na záujmovú činnosť bude prebiehať štandardne – odovzdaním vzdelávacieho  

     poukazu.   
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7. Špeciálne usmernenia nad rámec zelenej fázy 

 

 Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa VVP v prípade: 

- pri príznakoch  akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota nad 37,5°C 

a pod.) 

-ak žiak nebude mať každý deň so sebou 2ks ochranné rúška a jednorázové  hygienické 

vreckovky.  

        

     Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo   

         vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.  

     

    Aktivity budú organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy  

     alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 

 

    Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich   

     dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.  

  

 

Od 1.9.2020 budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. ,,semafor“ 

 

zelená  -  oranžová –  červená 

 

 Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ, ministerstvom  

 

zverejnených dokumentov a Semaforu pre základné školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sabinove 28.08.2020        Mgr. Alena Mladá 

          riaditeľka školy 


