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Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania žiakov základnej  školy 

s materskou školou do konca školského roku 2019/2020. 

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Milan Kolibiara, Detvianska Huta č.369 

Mgr. Mária Novodomcová  vydáva pokyny upravujúce podmienky základnej školy vrátane 

činností súvisiacich so stravovaním a výchovno-vzdelávacími činnosťami klubu detí na 

obdobie do konca školského roka 2019/2020 v súlade s odporúčaniami a rozhodnutím 

MŠVVaŠ SR a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa Obce Detvianska Huta  zo dňa 25.05.2020 

s účinnosťou od 1. júna 2020. 

 

Základná škola s materskou školou  

 

a) obnovuje školské vyučovanie na účely výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho 

ročníka, 

b) obnovuje prevádzku školského klubu detí, 

c) obnovuje prevádzku zariadenie školského stravovania. 

 

Základná škola  bude v prevádzke za nasledovných podmienok : 

 

1. Čas prevádzky základnej školy vrátane jej súčastí – školského klubu detí a zariadenia 

školského stravovania je od 7,30 do 15,30  maximálne deväť hodín denne. 
 

Postupné otvorenie školy je významným krokom: 

 k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu 

prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia 

mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID19, 

 k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do 

práce, 

 k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov, 

 k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za 

špecifických a neštandardných podmienok. 

2. Čas prevádzky materskej školy bude v čase od 6,30 -15,30 

 

Pokyny súvisiace s prevádzkou školy , ŠKD a MŠ 

 Vyučovanie pre 1.- 5. ročník trvá od 7:45 do 12:00 hod. 

Príchod žiakov do školy bude prebiehať podľa nasledovných pokynov : 

 

Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, dezinfekciu rúk , ranné meranie teploty 

žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom 

bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy. 
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 Výchovno – vzdelávací proces v MŠ bude prebiehať v čase od 6.30 – 15,50 

Čas vstupu do školy : 

 od 6,30 – žiaci navštevujúci MŠ 

 od  6,45– žiaci navštevujúci ŠKD 

 od 7,30 –  žiaci  ZŠ 

 

Miesto vstupu do školy : 

 

  Žiaci MŠ – vstup do budovy školy (hlavný vchod )  

  Žiaci 1- 5. ročník – vstup do školy   ( hlavný vchod ) 

Vytváranie skupín vzdelávania a oddelení ŠKD : 

 

 Škola vytvorí 1 skupinu s maximálnym počtom žiakov v jednej triede 20  

 

Dištančné vzdelávanie 

Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí 

rozhodnutím rodičov nenastúpia do školy  v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a 

technické možnosti  školy, a to zadávaním úloh cez interne, alebo poštou. 

Škola bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní žiakov 6.-9. ročníka v rozsahu a forme ,ktoré 

umožňujú personálne a technické možnosti. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

  Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole neumožňuje základnej škole 

pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu.  

Časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole osobne nezúčastní.  

Je potrebné, 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). 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 bude škola uskutočňovať, 

odporúča ministerstvo školstva a vedenie našej školy, aby sa písomné a ústne skúšanie 

nerealizovalo do konca školského roku 2019/2020. 

Pedagogickí zamestnanci , ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku alebo patria do 

rizikovej skupiny, budú realizovať primerané dištančné on-line vzdelávanie pre žiakov školy, 

pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole 

podľa rozhodnutia ministra školstva. 
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Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – 

besiedky , školské výlety, exkurzie, krúžkovú činnosť, rozlúčku so školským rokom a iné 

hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. 

Základná škola neorganizuje školy v prírode ani viacdňové školské výlety. 

 

Pokyny súvisiace s prevádzkou zariadenia spoločného stravovania 

 

Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú 

prezenčnej formy vyučovania. Žiak bude na obedy prihlásený vedúcou školskej jedálne podľa 

zoznamu záujemcov o nástup do školy. 

 Pre externých stravníkov školská jedáleň má zriadené výdajné okienko tak, aby sa 

eliminoval kontakt s internými stravníkmi . 

 Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy. 

 Stravovanie bude zabezpečené v troch sektoroch tak, aby sa skupiny žiakov 

nepremiešavali. 

 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. 

 Je potrebné minimalizovať kontakt medzi osobami. 

 Žiaci v škole po chodbách a v areáli školy nosia rúška, v skupine pri výchovno-

vzdelávacom procese si ho môžu odložiť. Riadia sa pokynmi triedneho učiteľa a 

vychovávateľky. 

 Žiaci si umývajú ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami. 

 Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej 

skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací 

proces. 

  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. 

 V externom prostredí budeme vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo 

vnútornom prostredí školy. 

  Pedagóg je povinný opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických 

pravidiel pri kašľaní a kýchaní. 
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 Pedagogický a odborný zamestnanec sa môže chrániť nosením rúška alebo štítu pri 

výkone výchovno-vzdelávacieho procesu. 

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

je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak 

jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy. 

 Nepedagogický zamestnanec školy je povinný nosiť rúško. 

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

dezinfekcii , rannom filtri, meraní teploty, atď. 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívajú sa textilné uteráky. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a 

podľa potreby. 

 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 (napr. kľučky dverí). 
 

 

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. 

 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. 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 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 

príslušného RÚVZ a nariadení zriaďovateľa. 

 

Pokyny pre zákonných zástupcov žiaka 

 Pri prvom príchode žiaka do školy odovzdá vyplnené Prehlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo vo formáte doc alebo vo formáte pdf). 

Tlačivo je v prílohe informácie. 

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

  Pri ceste do školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ; sprevádzajúce osoby 

sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy a minimalizuje zhromažďovanie sa 

osôb a kontakt medzi osobami pred budovou školy, ostatnými vonkajšími priestormi 

školy a v jej areáli. 

 Odovzdáva svoje dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní 

teploty, 

 Predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné 

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

karanténne opatrenie. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo 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. 

 

 

 

Vo Detvianskej Hute  29.5.2020                                           Mgr. Mária Novodomcová 

                                                                                                         riaditeľka školy 


