
Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

Usmernenie vedenia školy k otvoreniu školy od 1.6.2020 v čase mimoriadnej 

situácie 

 

Aktualizované: 26.5.2020 

Úvod: 

1. Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava bude otvorená od 1.6.2020 pre 1. až 5. ročník 

ZŠ /žiaci ostatných ročníkov sa vzdelávajú aj naďalej dištančne/, vrátane ŠKD a školskej 

jedálne pre žiakov 1. až 5. ročníka. 

2. Dĺžka prevádzky školy:  

- ZRUŠENÁ RANNÁ SLUŽBA ŠKD 

- od 7.30 do 16.30 

- od 8.00 do 12.00 výchovno – vzdelávací proces /v-v proces/ - vrátane prípravy  

- od 12.00 do 16.30 – ŠKD 

3. Maximálny počet žiakov v skupine 20 /platí aj pre ŠKD/. Triedy nad 20 žiakov sa budú deliť na 

skupiny /napr. 1.A1, 1.A2/ ak sa tento počet dostaví. ŠKD oddelenie nad 20 žiakov sa budú 

deliť /prípadne dopĺňať/. Po zadelení skupín ostávajú žiaci až do skončenia šk. roka vo svojej 

skupine a to aj v prípade, že klesne počet žiakov v skupine. 

4. Metódy a obsah vzdelávania budú prispôsobené skupine žiakov. 

5. Pedagogickí zamestnanci /PZ/ a odborní zamestnanci /OZ/ zabezpečia rozstupy medzi žiakmi 

počas v-v procesu. 

6. Vedenie školy v rámci svojej kompetencie v prípade objektívnych príčin /pokles žiakov, 

učiteľov a pod./ si vyhradzuje právo zmeniť organizáciu vyučovania. 

 

1 Podmienky prevádzky a vnútorný režim ZŠ 
1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy odovzdajú vyplnený dotazník 

o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1). 

2. Je prísny zákaz vstupu zákonných zástupcov, rodinných príslušníkov a cudzích osôb do 

budovy školy, školského areálu a ihriska. 

3. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  v základnej škole, prosíme 

zákonných zástupcov, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú 

v spoločnej domácnosti. Dieťa je možné vybrať z ŠKD najneskôr o 16.30. Počas v-v procesu je 

možné dieťa/žiaka vybrať len po predchádzajúcej dohode s triednym učiteľov /TU/ a to len zo 

závažných dôvodov /návšteva lekára, vážne rodinné dôvody/. 

4. Každý deň budú poverení zamestnanci vykonávať ranné meranie teploty žiakov každej 

skupiny bezdotykovým teplomerom vo vestibule školy. 

5. Žiak po zmeraní telesnej teploty vo vestibule školy a dezinfekcii rúk sa v šatni prezuje 

a odchádza do triedy. 

2 Personálne zabezpečenie: 
1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, 

ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. 
2. Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia „nepedagogickí“ zamestnanci, ktorí 

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



3. K rizikovým skupinám patria: 
a. tehotné ženy,  
b. osoby staršie ako 60 rokov,  
c. osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, 

kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo 
s imunodeficientným syndrómom). 

4. V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí 
túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.  

 

3 Zákonný zástupca: 
1. 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). 

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

3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 
základnej školy do konca školského roku 2019/2020.  

4. 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 
(príloha č. 2). 

 

4 Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 
 

1. Úprava rozvrhu a vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa sa prispôsobuje aktuálnej 
situácii. 

2. Zápis do triednej knihy /TK/ podľa prílohy č.3. 
3. Písomné a ústne skúšanie sa do konca šk. roka neuskutočňuje. 
4. V-v proces na 1. stupni realizujú učitelia 1.stupňa /triedny uč. vo svojej triede/ doplnený 

o učiteľov II. stupňa a vychovávateľov ŠKD podľa potreby. V-v proces v 5.ročníku sa realizuje 
podľa rozvrhu. 

5. Zákaz organizovania spoločných akcií – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné 
podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade 
realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich 
v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety. 

 

5 Opatrenia školy kvôli prevencii COVID-19: 
 

1. Žiaci prichádzajú a odchádzajú v dostatočných rozstupoch v rúškach. Zákonný zástupca, 
rodinný príslušník a cudzie osoby majú zákaz vstupu do budovy školy, a na školské ihrisko. 

2. Elektronická dochádzka žiakov sa naďalej vykonáva /čipový systém/. 
3. Každý deň budú poverení zamestnanci vykonávať ranné meranie teploty žiakov každej 

skupiny bezdotykovým teplomerom vo vestibule školy. 

4. Po zmeraní telesnej teploty a dezinfekcie rúk sa žiak v šatni prezuje a s rúškom vstupuje do 

triedy. 

5. 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 (príloha č. 2). 

6. Žiak si odloží rezervné rúško do tašky. 



7. Žiak si v priebehu dňa odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 

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

prebieha výchovno - vzdelávací proces. 

9. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo 

ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny, kde prebieha 

v-v proces. 

10. Žiak počas v-v procesu dodržiava zasadací poriadok. 

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

12. Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, v areáli 
školy. Podľa podmienok školy sa skupiny žiakov vonku intervalovo striedajú alebo je určený 
pre jednotlivé skupiny oddelený priestor. Mimo areálu je zakázane realizovať v-v proces. 

13. Opakovane treba upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel. 
14. Počas prestávok pedagóg vykonávajúci dozor minimalizuje kontakt medzi skupinami. 
15. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a papierovými obrúskami. 
16. Upratovací personál bude vykonávať priebežnú dezinfekciu dotykových plôch, ostatných plôch 

a predmetov /kľučky, toalety, umývadlové batérie a pod./ 2x denne. 
17. Odpadkové koše v triedach sú bez krytu. 

 

6 Stravovanie v školskej jedálni: 
 

1. Školská jedáleň bude zabezpečovať teplú stravu iba stravníkom, ktorí budú navštevovať školu. 
2. Za dodržiavanie hygienických pokynov je zodpovedný poverený zamestnanec školy. Dozor 

konajúci pedagóg. 
3. Výdaj obeda bude prebiehať nasledovane, v čase od 12.00 – 14.00 hod.: 

a. Žiaci si pred vstupom do jedálne vydezinfikujú ruky /dávkovač na dezinf./ 
b. Žiaci stoja v dostatočných rozstupoch pred výdajným okienkom 
c. Žiaci dostanú obed na tácke spolu s príborom 
d. Pred odchodom si žiaci vydezinfikujú ruky 

4. Maximálny počet žiakov v jedálni je 40. 
5. Po odstravovaní každej skupiny ŠKD bude stôl vyčistený a vydezinfikovaný. 

 

7 Pri podozrení na ochorenie COVID -19 
 

1. Zákaz vstupu všetkým osobám, ktoré prejavujú príznaky ochorenia / zvýšená telesná teplota, 
kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie 
dýchacích ciest/. 

2. Ak žiak počas v-v procesu vykazuje prejavy príznakov ochorenia COVID-19 bude okamžite 
umiestnený v samostatnej triede a bude privolaný zákonný zástupca žiaka. Poverený 
zamestnanec je povinný túto skutočnosť nahlásiť vedeniu školy. Vedenie školy informuje 
RÚVZ. 

3. Ak sa u zamestnanca prejavia príznaky ochorenia COVID-19 počas pracovnej doby, 
bezodkladne informuje vedenie školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím 
rúška. 

 
 
Vedenie školy 
 
 




