
 Aktuálne hygienicko – epidemiologické opatrenia a organizácia         

       výchovno-vzdelávacieho procesu od 1.6.2020 do 30.6.2020 

Nasledovné hygienicko – epidemiologické opatrenia sú v súlade s Usmernením hlavného 

hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení pre deti podľa § 24 zákona č. 

355/2007 Z.z zo dňa 22.5.2020, s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození 

verejného zdravia č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a v súlade s Usmernením pre 

zariadenia školského stravovania vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky zo dňa 18.mája 2020 č. 2020/11823:1-A2110.    

Podmienky prijatia 

1. Podmienkou prijatia žiaka do zariadenia je písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie a v rodine dieťaťa nemá 

žiadny člen nariadenú karanténu. Písomné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca žiaka 

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

do školy v trvaní viac ako tri dni. Do zariadenia sú prijatí len zdraví žiaci. 

2.  Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní bezodkladne informovať príslušného pedagogického 

pracovníka a riaditeľa školy o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u žiaka, 

príp. u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. 

 

      Preberanie žiakov ZŠ/odovzdávanie žiakov zo ZŠ 

 

 1. Zákonní zástupcovia v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie do vnútorných   

priestorov školy nevstupujú. 

 2.  Príchod a preberanie žiakov do školy je v čase od 7,30 do 8,30, pre žiakov navštevujúcich 

rannú družinu od 7,00 hod. Žiaci 1.-4.ročníka končia vyučovanie o 12,00 hod., žiaci 

5.ročníka o 12,30 hod. 

 3. Osoba zodpovedná za preberanie žiakov do skupiny, alebo rannej družiny vykonáva každodenný 

ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty  a dezinfekciu rúk.  

      V prípade, že žiak prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná 

teplota alebo horúčka (37,0 oC a vyššia), žiak nebude do zariadenia prijatý. 

      V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci 

zariadenia kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa.  

      Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hod. V prípade 

pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného 

lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 

 4. V prípade, že má žiak alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany 

zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení. 

 5. Počas príchodu do zariadenia personál zariadenia a zákonní zástupcovia medzi sebou 

dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť, minimálne 2 m. 

6.  Žiak do ZŠ vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Pred 

vstupom si žiak dezinfikuje ruky, v šatni si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad 

znečistenia svojho používaného rúška). Následne prichádza do kmeňovej učebne- svojej 

skupiny/svojho školského klubu, v ktorej bude po celý čas výchovno-vzdelávacieho procesu. 

      Žiaci sú rozdelení na skupiny s maximálnym počtom 20 detí, ktoré sa počas týždňa nebudú 

meniť. K zmene môže dôjsť v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov.    

 7. Presun skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny, spoločných 

priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne: Žiaci trávia čas počas prestávok v triede, 



alebo v areáli školy v rámci svojej skupiny. Využívanie zariadení na osobnú hygienu bude 

umožnené žiakom počas vyučovacích hodín.  

8.  Aktivity v ZŠ sú organizované tak, aby žiaci väčšiu časť dňa trávili vonku v rámci svojej skupiny 

v areáli školy.  

9. Základná škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie - besiedky,  

rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho 

množstva osôb. ZŠ neorganizuje školy v prírode a viacdňové výlety. 

 

 

    Zásady osobnej hygieny 

 

1.  Pedagogickí pracovníci a žiaci v zariadení sú poučení o nutnosti pravidelného a častého 

umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd a o dodržiavaní 

zásad respiračnej hygieny (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. lakťového ohybu). 

2.   Personál, ani deti si nepodávajú ruky, nedotýkajú sa neumytými rukami očí, nosa a úst. Personál 

sa pokúsi zabezpečiť, aby sa žiaci vyhýbali vzájomnému telesnému kontaktu.  

4.  Žiaci v triedach/školskom klube sa počas dňa nesmú za žiadnych okolnosti  premiestňovať do 

inej triedy, resp. skupiny.  

5.  Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných  a 

externých priestoroch školy, v ktorých prebieha výchovno -vzdelávací proces.  

  

Školský klub detí 

 

  1. Ranný školský klub detí je v prevádzke od 7,00 hod., poobedňajšia prevádzka ŠKD končí o 

16,00 hod. Deti sú v rovnakej triede ako pri vyučovaní. Čas na školskom dvore budú žiaci 

tráviť v skupinách podľa rozpisu jednotlivých skupín.  

  2. Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu bude zabezpečovaný nasledovne: zákonný zástupca 

nevstupuje do budovy, telefonicky sa skontaktuje s vychovávateľkou príslušnej skupiny, ktorá 

dieťa odovzdá. 

  3. V mesiaci jún sa obnovuje vyberanie poplatkov  ŠKD. 

 

Pitný režim 

 

      Pitný režim žiakov je zabezpečený prostredníctvom zákonných zástupcov (svoje vlastné fľaše), 

pričom každá musí byť označená menom žiaka. 

 

Stravovanie detí 

 

1. Stravovanie  v školskej jedálni je zabezpečené v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených 

hygienických opatrení. 

2.  Pri vstupe do školskej jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk. 

3.  Stravovanie v jedálni základnej školy je zabezpečené v skupinách tak, aby sa vzájomne 

skupiny nepremiešavali.  

4.  Stravu vydáva personál spolu s hygienicky baleným príborom. 

V prípade nejasností neváhajte kontaktovať triednu učiteľku, alebo vedenie školy. 

 

                                                                                                                       PaedDr. Zuzana Kapustová 

                                                                                                                          riaditeľka školy 



 

 
 

 


