
PODMIENKY PREVÁDZKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV – PROSÍM POZORNE PREČÍTAŤ 

 
Tento dokument upravuje podmienky výchovy a vzdelávania detí a žiakov na obdobie od 

02.09.2020 do 30.09.2020 (v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie možno predĺžiť). 

1. V období od 02.09.2020 do 30.09.2020 platí prísny zákaz vstupu sprevádzajúcich osôb do 
priestorov školy a internátu.  

Vstup  dňa 02.09.2020 majú povolený: 

-  jedna sprevádzajúca osoba ubytovaných žiakov len do ubytovacích priestorov na čas 
nevyhnutný na vyloženie batožiny a odovzdanie potrebnej dokumentácie. Nevyhnutná je dezinfekcia 
rúk (zabezpečí škola), návleky na obuv (zabezpečí škola), rukavice a rúško. Príchod od  6,30 do 8,00 
hod. 

- jedna sprevádzajúca osoba denne dochádzajúcich žiakov iba prípravného ročníka, prvého 
ročníka a novoprijatých žiakov vyšších ročníkov do triedy svojho dieťaťa.  Nevyhnutná je 
dezinfekcia rúk (zabezpečí škola) a rúško.  

- jedna sprevádzajúca osoba detí materskej školy do priestorov šatne na čas nevyhnutný na 
odovzdanie dieťaťa učiteľke materskej školy. Nevyhnutná je dezinfekcia rúk (zabezpečí škola) a rúško. 

V ostatné dni je vstup povolený iba pre 1 sprevádzajúcu osobu žiakov prípravného ročníka, 1 
sprevádzajúcu osobu detí materskej školy do priestorov šatne, pričom čas pobytu v priestoroch školy 
je potrebné minimalizovať. 

Pri prvom príchode je potrebné odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy (príloha 1). Pre zamedzenie zhromažďovania 
odporúčame vytlačiť doma a priniesť už vypísané a podpísané. 

Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutoční dňa 02.09.2020. o 8,30 hod. individuálne 
v triedach. Doporučený príchod do školy tých žiakov, ktorí po otvorení školského roku odchádzajú 
domov je od 8,00 do 8,25 hod.  

Pre deti a žiakov sú určené nasledujúce vstupy (platí počas celého obdobia dodržiavania 
mimoriadnych opatrení):  

- deti MŠ: bočný vstup do budovy  internátu 

- ubytovaní žiaci: vchod do budovy internátu (spojovacia chodba) 

- denne dochádzajúci žiaci tried Prípravná A, Prípravná B, II. A: vchod do hlavnej budovy školy (horná 
brána) 

- denne dochádzajúci žiaci ostatných tried: vchod do budovy internátu (spojovacia chodba) 

Denne dochádzajúci žiaci 1. ročníka dňa 02. 09. 2020 použijú vchod do hlavnej budovy školy. 

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť od 03.09.2020 bude prebiehať nasledujúcim spôsobom: 

a) Príchod detí a žiakov do školy pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení, ktorým 
je dezinfekcia rúk, námatkové meranie teploty pred vstupom. Žiaci základnej školy v čase od 06,30 
hod. do 07,20 hod., deti  materskej školy od 6,30 hod. do 7,30 hod. určeným vchodom. Dieťa, žiak je 
povinný mať na tvári rúško, ktoré si môže odložiť až po vstupe do kmeňovej triedy. Pre sprevádzajúce 
osoby platia hore uvedené pravidlá. 

Rodič privádza svoje dieťa k vstupu pre neho určenému a v prípade merania počká na 
odmeranie teploty. V prípade, že žiakovi bude nameraná teplota vyššia ako  37,2oC, uskutoční 
sa s odstupom 5 min. ďalšie meranie. Ak bude vyššia teplota nameraná opakovane, žiak sa 
nebude môcť zúčastniť vyučovania, odchádza domov.  

b) Školské vyučovanie bude prebiehať podľa počtu vyučovacích hodín stanovených rozvrhom hodín 
v pracovných dňoch od 07.30 hod.  

c) Voľnočasové aktivity pre denne dochádzajúcich žiakov sa budú realizovať po skončení školského 

vyučovania do 16,30 hod. 

d) Voľnočasové aktivity a príprava na vyučovanie ubytovaných žiakov sa budú realizovať po skončení 

školského vyučovania do 18,00 hod. 



e) Výchovno-vzdelávacia činnosť detí materskej školy pozostávajúca z edukačných aktivít, 

pohybových a relaxačných cvičení, hry a hrových činností, pobytu vonku a činností zabezpečujúcich 

životosprávu bude za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení prebiehať v čase od 07.30 – 

16,00 hod.  

3. Po každom prerušení dochádzky dieťaťa, žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predloží zákonný 

zástupca Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 2). 

4. Prísne sa zakazuje nosiť do  školy hry, hračky a rôzne iné predmety nesúvisiace s vyučovaním 
z domáceho prostredia. 

5. Pri pohybe mimo svoju triedu, pobyte vonku - mimo areál školy majú žiaci povinnosť nosiť rúško. 
Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti so závažnými poruchami autistického spektra. Zákonný 
zástupca zabezpečí svojmu dieťaťu okrem rúška, ktoré bude mať pri príchode do školy (prosím vložiť 
do tašky mikroténové vrecúško na odloženie použitého rúška) i ďalšie rezervné rúško, ktoré bude 
mať zvlášť zabalené vo vrecúšku v školskej taške tak, aby žiak vedel, kde. Rodičia ubytovaných detí 
zabezpečia svojmu dieťaťu na každý deň 2 rúška. 

6. V prípade, ak u žiaka je podozrenie na COVID-19 alebo už potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje jemu prideleného učiteľa alebo vychovávateľa a riaditeľa 
školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, 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. 

7. Ak dieťa / žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si 
nasadí rúško. Následne bude  umiestnené do samostatnej izolačnej miestnosti a bude kontaktovaný 
jeho zákonný zástupca, ktorý je povinný dieťa / žiaka bezodkladne vyzdvihnúť.   

Žiadame rodičov detí a žiakov, aby týmto dokumentom určené podmienky prevádzky školy 

v záujme ochrany zdravia rešpektovali. Ďakujeme za pochopenie. 

   
 
 
 
V Brezolupoch, 25.08.2020                                                                             Mgr. Jana Kupková 

             riaditeľka ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s NKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha 1 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred 
nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho školského zariadenia 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:  

Meno dieťaťa/žiaka:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, v súvislosti so 
začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. 
koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli 
bezpečným miestom pre dieťa/žiaka v procese vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa/žiaka: 

Prehlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo 
Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 
31. 8. 2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
zdravotný stav dieťaťa/žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, 
s ktorými je dieťa/žiak v častom kontakte. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a  chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa/žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych 
osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) 
a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a dieťa/žiak nenavštevuje školské zariadenie do doby 
určenej príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 
deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné 
osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného 
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).  

 

Podpis zákonného zástupcu:  

 
* pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 



Príloha 2 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 

neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 

sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 

(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 

začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 

zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú 

spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s 

osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 

vyrážkami). 

 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 


