
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  

v Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku,  

M. R. Štefánika 432, Varín  

v mesiaci jún 2020 

aktualizované od 15.06.2020 
 

Prevádzka školy 

 

Prevádzka školy bude zabezpečená v dňoch pondelok až piatok pre ročníky 1. – 5.  

• nástup do školy je možný v čase od 7:00 v závislosti od ročníka, pričom žiak je povinný 

byť v škole najneskôr 10 minút pre začiatkom jeho vyučovania, 

• žiak vstupuje pred vyučovaním do tej budovy školy, v ktorej sa vyučuje (hlavná budova, 

resp. malá budova), 

• prevádzka školského klubu je zabezpečená v čase od 11:30 hod. do 15:00 hod. 

v troch oddeleniach. Z dôvodu dodržania hygienicko - epidemiologických nariadení pri 

stravovaní žiakov je maximálna kapacita jednej skupiny ŠKD 15 žiakov.  

• na vchodových dverách školy bude zverejnený oznam, za akých podmienok nemôže 

žiak nastúpiť do školy (Príloha č. 4). 

 

Časový harmonogram prevádzky jednotlivých ročníkov a skupín žiakov zúčastňujúcich sa 

výchovno-vzdelávacieho procesu  sa nachádza v Prílohe č.1 (aktualizované od 15.06.2020).  

O prípadnej zmene organizácie vyučovania budú rodičia informovaní prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky a na webstránke školy.  

 

Nástup žiaka do školy je možný v čase od 7:00 

• sprevádzajúce osoby žiaka a žiaci sa pri ceste do školy riadia opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ, 

• Sprevádzajúca osoba, resp. zákonný zástupca vstupuje do priestorov školy iba 

v nevyhnutnom prípade za účelom vybavenia záležitostí spojených so zabezpečení žiaka, vo 

vnútorných priestoroch sa pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami 

• škola zabezpečuje každodenný ranný zdravotný filter žiakov vstupujúcich do budovy 

školy (dezinfekcia rúk a meranie teploty), 

• vo vstupnom vestibule školy je umiestnený dezinfekčný prostriedok na ruky z dôvodu 

zabezpečenia dezinfekcie rúk všetkých osôb vstupujúcich do priestorov školy, 

• 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, 

• žiak vstupuje do budovy školy s ochranným rúškom, ktoré si môže sňať až v priestoroch 

triedy. Žiak je povinný mať pri vstupe do školy druhé náhradné rúško umiestnené v ochrannom 

obale (igelitovom vrecku) a balíček hygienických vreckoviek, 

• žiak sa po vstupe do budovy školy premiestni pred svoju triedu, prezuje sa do prezuviek 

a ide na svoje určené miesto v triede, 

• žiak sa počas dňa zdržuje vo svojej triede, triedu opúšťa len na pokyn alebo s vedomím 

vyučujúceho, 



• žiak nosí ochranné rúško všade v priestoroch školy, okrem pobytu v triede vo svojej 

skupine a v exteriéri, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces, 

• dňa 1.6.2020 budú žiaci poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia a o 

prijatých hygienicko-epidemiologických opatreniach. Dodržiavanie správnych hygienických 

návykov a epidemiologických opatrení bude žiakom priebežne pripomínané. 

 

Zamestnanci 

 

• každý zamestnanec školy bude povinne nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch 

školy. Pedagogický zamestnanec nie je povinný nosiť rúško počas priamej 

výchovnovzdelávacej činnosti v pridelenej skupine, 

•  upratovanie a dezinfekcia všetkých dotykových plôch, ostatných často používaných 

povrchov a predmetov, toaliet, sa vykonáva dvakrát denne, 

• dôkladné čistenie všetkých priestorov, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a ostatní 

zamestnanci nachádzajú, sa vykonáva jedenkrát denne,  

• toalety sú vybavené mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami a 

smetnými košmi bez vrchného uzáveru, 

• v triedach, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces, je zabezpečené časté a 

intenzívne vetranie, 

• presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet sa bude organizovať tak, 

aby boli minimalizované kontakty medzi skupinami žiakov, jednotlivcami z rôznych skupín, 

vrátane zamestnancov, 

• skupiny žiakov budú pri priaznivom počasí tráviť minimálne jednu hodinu denne vo 

vonkajších priestoroch školy a budú rozmiestnení tak, aby bola zabezpečená dostatočná 

vzdialenosť jednotlivých skupín žiakov, 

• ak v priebehu dňa vyučujúci spozoruje, že žiak vykazuje niektorý z možných príznakov 

COVID-19, umiestni ho do samostatnej miestnosti, kde mu bude pridelený dozor, informuje 

riaditeľku školy a kontaktuje 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 riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom 

možnom čase s použitím rúška. 

 

Zákonný zástupca - povinnosti 

• 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), 

•  zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve čisté rúška a papierové jednorazové vreckovky, 

• dodržiava pokyny uvedené v tomto predpise, 

• predloží 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). 

Vyhlásenie je potrebné vypísať a podpísané odovzdať pri nástupe žiaka do školy, 

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

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného 

zástupcu je aj bezodkladne do školy nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 
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všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a  dorast  alebo  miestne  príslušným  regionálnym 
hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

zákonný  zástupca  je  povinný  nahlásiť  neúčasť  žiaka  na  vyučovaní  z akýchkoľvek  dôvodov

(nielen  podozrenie  na  ochorenie  COVID-19)  a to najneskôr  ráno  do  7.30 hod. Neúčasť  je 
možné  nahlásiť  telefonicky  na  tel.  čísle  0911  221 994  alebo  elektronicky  na  e-mail

riaditel@skola-varin.sk.

Vzdelávanie

prezenčná forma vzdelávania v škole bude organizovaná formou 40-minútových vyučovacích 
hodín,  pričom  budú  vytvorené  podmienky  na  naplnenie  psycho-hygienických  potrieb  detí

(oddych,  jedlo,  pitný  režim,  toaleta)  tak,  aby sa  minimalizovali kontakty so  žiakmi  iných 
skupín,

obsah vyučovacích hodín bude zameraný na rozvíjanie:

- jazykových,  čitateľských  a  komunikačných  zručností (SJL,  LIT,  ANJ), - 
matematických zručností (MAT),

- prírodovedných a environmentálnych zručností (PDA, PVO, VLA, BIO, GEG, DEJ)

- pohybových a umeleckých zručností (pohybové aktivity v exteriéri, výtvarné aktivity),

dištančná  forma  vzdelávania  žiakov  v  domácom  prostredí  bude  realizovaná  doteraz 
zaužívaným spôsobom s menšími úpravami tak, aby bol zabezpečený súlad obsahu vzdelávania

žiakov prezenčnou aj dištančnou formou.

Stravovanie

príprava stravy je pre nahlásené deti zúčastňujúce sa vyučovania zabezpečená v bežnej podobe, 
pri zachovaní sprísnených hygienických opatrení,

pri vstupe do školskej jedálne je zabezpečená dezinfekcia,

počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré si 
deti zložia počas konzumácie obeda,

výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej 
bezpečnosti,

stravu vydáva personál spolu s čistým, hygienicky baleným príborom,

poverený pedagogický zamestnanec v jedálni naberá polievku, nápoj, šalát a vydáva doplnky 
stravy (chlieb, ovocie) a príbor zabalený v servítke, servírovaný na tácke,

zamestnanec pri výdaji používa jednorazové rukavice a rúško, po každej skupine dezinfikuje 
stoly

sprevádzajúci  pedagogickí  zamestnanci  a vychovávateľky  ŠKD  vypomáhajú  s  dokladaním 
jedál, nápojov a príborov v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom,

odhlasovanie stravy je  možné deň  vopred  do  14.00 hod. prostredníctvom  internetu 
www.strava.cz alebo telefonicky na tel. čísle šk. jedálne 041/5692 127.

žiakom sa eviduje odobratá strava prostredníctvom čipov.

Prevádzka ŠKD

• prevádzka ŠKD je zabezpečená v čase od 11:30 do 15:hod.,

• prevádzka  jednotlivých  oddelení prebieha za dodržiavania rovnakých  opatrení ako

prevádzka školy, 

mailto:riaditel@skola-varin.sk


• pred nástupom do ŠKD je potrebné, aby žiak priniesol vypísané a podpísané potvrdenie 

o spôsobe odchodu žiaka z ŠKD (príloha č. 3) 

 

Vypracoval: PaedDr. Katarína Šutáková 

 

Schválené zriaďovateľom dňa 27. 05. 2020 

Aktualizácia s účinnosťou od 15.06.2020 schválená zriaďovateľom dňa 11.06.2020 

 




