
Základná škola s materskou školou, Podolie 804, 916 22 Podolie 

Pokyny riaditeľky školy  
upravujúce prevádzkové podmienky a vnútorný režim Základnej školy s materskou školou Podolie 804  

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  
pre šk. rok 2020/2021 

 

Tento vnútorný dokument ZŠ s MŠ Podolie 804 vychádza z dokumentov MŠVVaŠ SR:   
 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl pre školský rok 2020/2021  
 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021  

Cieľom dokumentu je upraviť: 
 prevádzku a vnútorný režim ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ po dobu trvania pandémie, 
 podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

 
Pokyny sú rozdelené do 3 fáz: 

 zelená fáza - stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca,  
 oranžová fáza - stav, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie COVID-19, 
 červená fáza – stav v prípade pozitívnych dvoch a viac prípadov u žiakov, nepedagogických zamestnancov 

alebo u jedného pedagóga. 
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ZELENÁ FÁZA  ZŠ 

 

ZELENÁ FÁZA  MŠ 

 

Škola (ZŠ, MŠ)  

 zabezpečila v súčinnosti so zriaďovateľom prevádzku ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ tak ako obyčajne,  
 zabezpečila dôkladné vyčistenie priestorov ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ počas letného upratovania,  
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 zverejnila oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa, žiak do 
školy,  

 zabezpečila výchovu a vzdelávanie tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia, 
 zabezpečila dostatok dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, bezdotykové teplomery, zásobníky na 

papierové uteráky a koše do WC, mydlá v dávkovačoch a papierové uteráky do všetkých miestností, 
dávkovače na dezinfekciu rúk pri vchodoch do školy, rúška a štíty pre zamestnancov,  

 vyčlenila izolačnú miestnosť  - v ZŠ školskú knižnicu, v MŠ červená trieda, 
 bude realizovať  ranný filter - meranie teploty pri vstupe do školy náhodne a pri podozrení na zvýšenú 

teplotu a rannú dezinfekciu rúk, dodržiavanie odstupov, 
 neplánuje žiadne spoločné akcie a iné hromadné podujatia až do odvolania,  
 zabezpečila dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci nachádzajú 1-krát 

denne a podľa potreby, upratovanie a dezinfekciu toaliet 2-krát denne, kľučiek a zábradlí 3-krát denne,  
 zabezpečila smetné koše bez vrchného uzáveru do každej miestnosti alebo s možnosťou otvárania nohami, 
 priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa 

dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane, 
 v MŠ aj v ZŠ sa osobitná pozornosť venuje dezinfikovaniu šatňových priestorov, do ktorých vstupujú 

sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. 
 
Zákonný zástupca žiaka ZŠ 

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri 
odchode žiaka zo školy resp. ŠKD (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  

 zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno musí mať pri sebe v prípade potreby, jedno náhradné 
má v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky,  

 dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ, ŠKD a ŠJ na školský rok,  
 má vstup do vnútorných priestorov školy zakázaný, rovnako aj iné sprevádzajúce osoby,  
 zabezpečí pre deti pitie a desiatu,  
 predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy „Zdravotný dotazník a vyhlásenie...“  (príloha č. 1) a po každom 

prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ (príloha 
č. 2),  

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii 
informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy,  

 je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym 
hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  

 
Žiak  ZŠ 

 pri ceste do školy sa riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, pred školou stoja v 
rozostupoch,  

 vstupujú do ZŠ jedným z dvoch vchodov v čase od 7:20 do 7:45 hod. podľa rozpisu 
o pravý žiacky vchod (bližší k jedálni) – vstup pre  triedy 3.A, 4.A, 8.A, 9.A 
o ľavý žiacky vchod (bližší k telocvični) – vstup pre triedy 1.A, 2.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A 

 pri vstupe do budovy  prechádzajú ranným filtrom, kde poverení zamestnanci školy náhodne merajú 
teplotu, kontrolujú rozostupy, dezinfikujú žiakom ruky,  

 prezúvajú sa v šatni, odložia si v skrinke veci na oblečenie, telefón,  
 nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy, ak nie je určené ÚVZ SR inak,  
 ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško, umiestni sa do 

izolačnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  
 
Zákonný zástupca dieťaťa MŠ 

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej 
školy, počas pobytu v šatňovom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v 
zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 
dezinfekcia rúk), 
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 dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky MŠ na školský rok,  
 odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy, 
 predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy školy „Zdravotný dotazník a vyhlásenie...“  (príloha č. 

1), celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných 
priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum, 

 dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca, 
 sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s 

aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia 
dieťaťa, 

 sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky, 
 celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných 

priestoroch materskej školy je  obmedziený na nevyhnutné minimum, 
 dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej 

školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami, 
 po každom prerušení dochádzky dieťa do materskejškoly v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné 

vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 
opatrenie (príloha č. 2), 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii 
informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy,  

 je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym 
hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  

 
Dieťa MŠ 

 rešpektuje pravidlo stanovené riaditeľom materskej školy, že je zakázané nosenie hračiek a iného 
materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,  

 pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 
 
Zamestnanci  

 plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne,  
 pri prvom nástupe do práce vyplnia dotazník (príloha č. 3) a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac 

ako tri dni písomné vyhlásenie (príloha č. 4),  
 u ktorých sa objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informujú 

riaditeľa školy a opustia školu v najkratšom možnom čase,  
 nepedagogickí zamestnanci (NZ) nosia rúško alebo ochranný štít ak sú v škole žiaci, inak dobrovoľne,  
 výmena posteľnej bielizne v MŠ sa bude realizovať  1x do týždňa bežným spôsobom, 
 pedagogickí zamestnanci (PZ) nosia rúško alebo ochranný štít v spoločných priestoroch školy, odporúčané 

(nie povinné) je to aj pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu,  
 v ŠJ pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. používajú ochranné rukavice,  
 PZ opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní, kýchaní, použití toalety, 
 PZ v miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, zabezpečia časté a intenzívne priame vetranie,  
 PZ zabezpečia rozstupy medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese, dbajú na 

to, aby školské lavice boli vo väčšej vzdialenosti od seba a katedra vo väčšej vzdialenosti od prvých lavíc.  
 
Stravovanie žiakov ZŠ 

 manažuje personál ŠJ a dozorkonajúci učitelia 
 dozorkonajúci učiteľ usadí žiakov k stolom, rozdá žiakom taniere a príbory (dodrží hygienu – rúško, 

jednorazové rukavice), naloží žiakom polievku, 
 druhé jedlo a pitie  vydávajú zamestnanci ŠJ, deti si jedlo, pitie, príbor samé neberú, 
 obedné prestávky tried pôjdu podľa špeciálneho rozpisu v nadväznosti na rozvrh, snaha bude, aby v jedálni 

boli najviac dve triedy a každá na inom konci jedálne, 
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 prebieha za zvýšených hygienických opatrení - umývanie rúk stravníkov a personálu, časté zotieranie stolov, 
jednorazové rukavice,  

 pre cudzích stravníkov škola počas školského roka neposkytuje.  
 
Stravovanie detí MŠ 

 manažuje personál ŠJ a dozorkonajúci učitelia, ktorý vydáva pokrmy, príbory, deti si jedlo, pitie, príbor 
samé neberú, 

 jedna trieda sa bude stravovať vo svojej triede a jedna trieda bude využívať na stravovanie jedáleň MŠ. 
 
 
Výchovnovzdelávací proces MŠ 
 

 rušíme triedy, v ktorých dochádza ku kontaktu detí s rozličných tried („zberné“ triedy), 
 prevádzka MŠ bude v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod., 
 deti sú rozdelené do dvoch tried, vytvorené triedy sa nebudú meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa 

nebudú medzi sebou premiešavať, 
 zamestnanci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových 

aktivitách, vzdelávaní i oddychu, 
 je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie všetkých priestorov, kde sa zdržujú osoby, 
 zabezpečíme  dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami počas odpočinku. 

 
Výchovnovzdelávací proces MŠ 
 

 prebieha v nezmenenej forme,  
 školu v prírode, lyžiarsky kurz (sú možné len po odsúhlasení RÚVZ), plavecký, výlety, exkurzie, kultúrne a 

spoločenské podujatia škola až do uvoľnení opatrení nebude organizovať,  
 odporúčame PZ a OZ organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy 

alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 
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ORANŽOVÁ FÁZA ZŠ 
 

 
 

ORANŽOVÁ FÁZA MŠ 
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Opatrenia školy navyše od zelenej zóny  
 
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID-19, či v prípade 
nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú 
červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.  
 
Ako postupuje škola pri podozrení na ochorenie  
 
Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine RÚVZ alebo lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec to 
oznámi škole. RÚVZ kontaktuje školu, ak sa tak nestane do 48 hodín, škola kontaktuje RÚVZ. Pri podozrení na 
ochorenie v prípade žiaka podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-
PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. spolužiaci v triede, v oddelení ŠKD). Ak je 
podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka manažuje RÚVZ, ostatní žiaci 
prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 2,)  

 pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu RÚVZ. Ak takto doteraz 
neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného 
postupu RÚVZ,  

 ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a škola do 
usmernenia RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. 
kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť). V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia je nutné 
uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho postupu RÚVZ. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje 
lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu,  

 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje RÚVZ a prechádza sa do červenej fázy.  
 ak sa RT-PCR testom potvrdí 1 PZ alebo 2 a viac nepedagogických zamestnancov pozitívne testovaných 

prechádza sa do červenej fázy.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo 
zamestnancom školy škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť RÚVZ.  
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ČERVENÁ FÁZA ZŠ  
 

 
 
ČERVENÁ FÁZA MŠ  
 

 
 
 

 
 



Základná škola s materskou školou, Podolie 804, 916 22 Podolie 

Opatrenia školy navyše od oranžovej fázy  
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými 
zamestnancami alebo jedným pedagogickým zamestnancom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.  
 
Ako postupuje škola v prípade potvrdenia ochorenia  
V prípade potvrdenia pozitivity:  

 preruší sa  vyučovanie v triedach detí, žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčia sa z 
vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia lekára alebo RÚVZ. V škole 
sa uskutoční dezinfekcia,  

 ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia príznaky na COVID-19, dotyčného 
manažuje lekár,  

 po ukončení šetrenia RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.  
 
V prípade potvrdeného zamestnanca  

 vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa 
usmernenia lekára alebo RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia,  

 ak sa u niektorého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas vylúčenia príznaky na COVID-19, 
dotyčného manažuje lekár 

 
V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom  

 Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť RÚVZ.  
 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  
 vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne,  
 prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka, v skupinách najviac po 15,  
 vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne,  
 bude sa vyučovať v blokoch, podľa špeciálne vytvoreného rozvrhu s využitím osobitných metód a činností,  
 pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, rozdelí sa nástup do školy na niekoľko časových úsekov,  
 žiaci aj zamestnanci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch aj počas vyučovacieho procesu,  
 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby, 
 obmedzenie vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy na nevyhnutný čas, a to max. 10 

min. 
 dieťa MŠ sa odovzdáva pri vstupe do triedy, 
 pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) musí 

mať rúško alebo ochranný štít, 
 mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom, 
 zabezpečíme čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi lôžok detí MŠ vzhľadom na počet detí navštevujúcich 

danú triedu počas červenej fázy.  
 

 
Špeciálne usmernenie pri otvorení školského roku 2020/2021 a počas obdobia 2.9. – 14.9. nad rámec zelenej 
fázy:  
 

 triedni učitelia poučia žiakov o bezpečnosti v škole, zvýšených hygienických opatreniach,  
 neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roku, rodičia do školy nevstupujú s výnimkou prvého 

ročníka, (organizačné pokyny rodičom prvákov dajú učiteľky za pekného počasia vonku, inak vstupuje so 
žiakom do triedy 1 rodič),  

 ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede,  
 pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter - teplota sa meria náhodne a pri podozrení,  dezinfikujú sa ruky, 
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 škola bude otvorená od 7:20, žiaci prichádzajú priebežne, vstupujú vchodmi podľa rozpisu, dbajú na 
rozostupy, príchody od 7:20 do 7:45 hod. 

 rúška  
 žiaci 1. stupňa - odporúčané v triede, vonku, v interných priestoroch školy, ŠJ, ŠKD,  
 žiaci 2. stupňa - povinné v triede, v interných priestoroch školy a ŠJ, odporúčané vonku,  
 zamestnanci - povinne - v interných priestoroch školy, ŠJ a ŠKD (ak sú prítomní žiaci), odporúčané 

počas vyučovania v exteriéri a v interiéri bez prítomnosti žiakov,  
 žiaci si nebudú požičiavať učebnice, zošity a pomôcky medzi sebou, každý musí mať svoje,  
 telesná výchova bude v exteriéri, telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú,  
 telesná výchova a ostatné predmety sa nevyučujú v skupinách chlapcov a dievčat, ale celé triedy,  
 žiaci sa zbytočne nepresúvajú do odborných učební (okrem informatiky), učia sa stále vo svojej triede,  
 všetky prestávky žiaci budú tráviť v triedach,  
 ak majú žiaci dvojhodinovku, odporúčame vyučovať v bloku bez prestávky  
 žiaci delení na skupiny (informatika) - delia sa a presúvajú do odborných učební, učitelia pred hodinou 

dezinfikujú klávesnice, myši, monitory,  
 žiaci delení na skupiny (jazyk) – jeden učiteľ ostáva v kmeňovej triede a jeden učiteľ odvedie žiakov do 

malej jazykovej učebne, ktorú dezinfikuje  pred každou skupinou 
 žiaci delení na skupiny (technika) -  ak počasie dovolí, pracuje sa  vo vonkajších priestoroch,  
 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby,  
 dozory počas prestávok sa realizujú neštandardne,  
 Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli materskej 

školy, alebo mimo neho podľa podmienok materskej školy. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. 
 platnosť týchto usmernení môže byť predĺžená do 23.9.2020, prípadne aj dlhšie podľa situácie. 

 

 Vypracovala: RNDr. Janka Schreiberová 

 Dňa: 25. 8. 2020 


