
 

ORGANIZÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

V OBDOBÍ OD 14.9.2020 DO ODVOLANIA 
 

Od 14.9.2020 prebieha výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, základnej škole, 

školskom klube a v školskom internáte. Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, 

ktoré sa líšia od štandardných podmienok sú nasledovné: 

• 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 školy. 

• Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo 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 

(Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti). 

• Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu 

akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané 

všeobecným lekárom pre deti a dorast.  

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za 

týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  

• Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška.  

• Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení 

pri privádzaní žiaka do školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

• Žiaci so sluchovým postihnutím nie sú povinní používať na vyučovaní rúška, používajú 

ich v spoločných priestoroch a keď tak určí pedagóg.  

• Žiaci materskej školy a 1. stupňa základnej školy bez sluchového postihnutia nie sú 

povinní používať rúška, nosia ich v spoločných priestoroch mimo triedu v budove školy 

a v prípadoch, kedy tak určí pedagóg. 

• Žiaci 2. stupňa základnej školy bez sluchového postihnutia sú povinní používať rúška 

alebo ochranné štíty vo všetkých vnútorných priestoroch školy. 

• Zamestnanci školy nosia rúška alebo ochranné štíty v súlade s aktuálnymi opatreniami 

ÚVZ SR. 

• Dezinfekcia frekventovaných dotykových plôch je vykonávaná minimálne dvakrát 

denne.  

• Vetranie priestorov, ktoré sú využívané deťmi a žiakmi, je raz za hodinu.  

• Stravovanie žiakov prebieha v oddelených časových intervaloch pre materskú školu,  

1. stupeň a 2. stupeň základnej školy. 

• Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. 

 

RNDr. Jarmila Cifrová 

riaditeľka školy  

 

 

 

 

 


