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POKYNY 

upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Rozmarínová ul. 

1 Komárno v období od 1. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR 

a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v 

základných školách pre školský rok 2020/2021 
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Úvod 

 

 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno. 

Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa 

ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 

19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.  

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ 

SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. 

Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.  

Každá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:  

 rodič – písomne triednou učiteľkou, 

 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – pracovná porada s vytvorením zápisnice, 

 žiak – rodičom pred nástupom do školy a triednou učiteľkou v prvý vyučovací deň 

a priebežne počas obdobia potrebného dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

  

Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a 

červenej.  

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či 

zamestnanca.  

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na 

ochorenie.  

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo 

nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.  

 

ZELENÁ FÁZA 

 

Škola 

 

 Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy a školského 

klubu detí. 

 Zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže 

nastúpiť dieťa do základnej školy ( príloha č. 1).  

 Školský klub detí sa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.  

 Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, 

prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – Rokovacia 

miestnosť. Miestnosť bude štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený 

žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po 

opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu 

verejného zdravotníctva) a vyvetraná. 
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 Zabezpečí pravidelnú dezinfekciu priestorov a predmetov.  

 Zabezpečí ranný filter pri vstupe do základnej školy poverenou osobou.  

 Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Škola vytvára jednu 

heterogénnu skupinu, ktorá bude pracovať v takomto zložení celý deň. Žiaci, ktorí končia 

vyučovanie a nenavštevujú ŠKD, odchádzajú dodržiavajúc všetky opatrenia v sprievode 

pedagóga na obed, následne domov. Deti navštevujúce ŠKD v sprievode vychovávateľky 

obedujú vo výdajnej školskej jedálni a dodržujú pravidlá stravovania, s ktorými sú 

oboznámení vopred a pokračujú vo výchovnej činnosti  ŠKD. 

 V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, postupuje podľa usmernenia Manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a 

podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 časť 

Oranžová a Červená fáza. 

 

Pedagogický a odborný zamestnanec 

 

 Pri prvom nástupe do práce zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred 

nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
(príloha č. 3). 

 Zamestnanci si pred odchodom z domu na pracovisko odmerajú telesnú teplotu. V prípade 

telesnej teploty nad 37 °C, upovedomí telefonicky zamestnávateľa. 

 Zamestnanec vstupuje do priestorov školy v rúšku, pred vstupom si vydezinfikuje ruky. 

Rúško alebo ochranný štít používa vo všetkých priestoroch školy. 

 Ak sa u zamestnanca 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 podozrivého zamestnanca sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy. 

 Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností volia zamestnanci tak, aby boli 

zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.  

 Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 

zabezpečia rozostupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom 

procese.  

 Pedagogický a odborný zamestnanec dohliada na správnu hygienu rúk. Pri prvom vstupe 

žiaka do triedy dohliadne na to, aby si žiak išiel umyť ruky s tekutým mydlom pod tečúcou 

vodou po dobu najmenej 20 sekúnd a až potom sa pridá ku skupine. Ďalej dohliada na 

pravidelné umývanie rúk vždy pred konzumovaním stravy, po príchode z vonkajšieho 

prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, zakašlaní, kýchnutí, pred 
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nasadením rúška na tvár, po jeho úprave, prípadne pri zložení, po manipulácii s odpadom 

a kedykoľvek pri pocite znečistenia rúk. V každej triede bude na katedre dezinfekčný 

prostriedok, ktorý budú žiaci používať po toalete, po príchode zo školského dvora, pred 

desiatovaním. 

 Desiatovanie žiakov zabezpečuje pedagogický zamestnanec spoločné, aby deti jedli naraz, 

pred desiatovaním si všetci žiaci umyjú ruky mydlom a použijú dezinfekčný prostriedok. 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 u žiaka v škole, vo svojej triede, 

bezodkladne túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy a zákonnému zástupcovi. Žiaka 

izoluje do príchodu zákonného zástupcu v rokovacej miestnosti, ktorá slúži ako izolačná 

miestnosť. 

 Na výchovno – vzdelávací proces, pobyt vonku a telesne – pohybové aktivity, využíva 

pedagogický zamestnanec školský dvor. Telocvičňu nie je možné používať. Počas 

vonkajších aktivít  zabezpečí, aby sa žiaci pohybovali v jednej vonkajšej zóne. Výber a 

používanie zón závisí od vzájomnej dohody pedagogických zamestnancov. 

 Pred odchodom na obed, ako aj v prípade dlhšieho pobytu vonku pedagogický zamestnanec 

zabezpečí časový priestor pre celú skupinu na použitie toalety. 

 Pedagogický zamestnanec sprevádza svoju zverenú triedu na obed tak, aby boli zaistené 

hygienicko-epidemiologické opatrenia, v stanovenom čase podľa harmonogramu. Pred 

vstupom do jedálne si v umyvárke pri jedálni umývajú ruky teplou vodou, mydlom 

a následne použijú dezifekčný prostriedok. PZ usadí žiakov k spoločným stolom, kde budú 

mať žiaci pripravené taniere, príbor a poháre, ktoré si žiaci rozdajú. Použité taniere a príbory 

žiaci odnášajú sami, rovnako si sami idú pre druhý chod jedla, ktorý im vydá personál 

kuchyne. Pri výdajnom a zbernom okienku môže byť vždy len jedna trieda žiakov. 

 Všetci zamestnanci majú možnosť stravovania v ŠJ s dodržiavaním všetkých hygienických 

opatrení. 

 

Nepedagogický zamestnanec 

 

 Pri prvom nástupe do práce zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred 

nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
(príloha č. 3). 

 Nepedagogickí zamestnanci si pred odchodom z domu na pracovisko odmerajú telesnú 

teplotu. V prípade telesnej teploty nad 37 °C, upovedomí telefonicky zamestnávateľa. 

 Zamestnanec vstupuje do priestorov školy v rúšku, pred vstupom si vydezinfikuje ruky. 

Rúško alebo ochranný štít používa vo všetkých priestoroch školy. 
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 Nepedagogický zamestnanec počas celej svojej pracovnej doby v škole dodržiava všetky 

hygienicko – epidemiologické opatrenia. 

 Celodenne dodržiavajú povinný odstup od žiakov, učiteľov a návštevníkov školy. 

 Ak sa u zamestnanca 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 podozrivého zamestnanca sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy. 

Upratovačky 

Upratovačky budú pracovať bežnom upratovacom režime. 

Náplň práce:  

1. Od 6:00 do 8:00 budú podľa rozpisu vykonávať ranný filter. Pri prvom nástupe žiaka do 

školy prevezme od zákonného zástupcu Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu na 

začiatku školského roka (Príloha 3).    

1. Odmeria každému žiakovi telesnú teplotu. V prípade, ak nameria u žiaka telesnú teplotu nad 

37 °C, meranie zopakuje ešte raz po piatich minútach a ak sa výška nameranej teploty 

nezmení, žiaka musí zákonný zástupca zobrať domov. 

2. Dezinfekcia priestorov, v ktorých sa budú pohybovať žiaci a učitelia – dvakrát počas dňa 

(ráno a medzi 10.00 a 11.00 ). 

3. Budú komunikovať s prípadnými návštevníkmi školy. 

4. Udržiavať vestibul školy v čistote a  dezinfikovať vstupné priestory. 

5. Kontrolujú priestory školy, sociálne zariadenia, dopĺňajú chýbajúce hygienické potreby ( 

mydlo, hygienické jednorazové utierky , dezinfekcia na ruky a toaletný papier ). 

6. Upratanie priestorov, v ktorých sa žiaci učili ( triedy , oddychové zóny, sociálne zariadenia ) 

7. Dezinfekcia priestorov, v ktorých sa žiaci učili.  

 

Podrobný rozpis činností pri vykonaní dezinfekcie:  

 všetky miestnosti poriadne vyvetrať,  

 utrieť navlhko (s pridaním dezinfekčného prostriedku) podlahy učební,  

 utrieť navlhko (s pridaním dezinfekčného prostriedku) kľučky miestností ZŠ a zábradlie a 

schodiska,   

 utrieť prach z okenných rámov, parapetov, z výhrevných telies, školských lavíc, stoličiek, 

tabule, stolov, skríň a ostatného zariadenia nachádzajúceho sa v triede, na chodbách, 

v kabinetoch a v kanceláriach,  

 utrieť navlhko (s pridaním dezinfekčného prostriedku) školské lavice, stoličky, stoly a 

ostatné zariadenie nachádzajúceho sa v triede, na chodbách, v kabinetoch a v kanceláriach 

 umyť podlahu a utrieť prach v kabinetoch,  
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 povysávať všetky koberce, 

 vytepovať koberce, čalúnené stoličky a kreslá, 

 umyť dvere, 

 umyť radiátory,  

 umyť olejové nátery v triedach, dlaždice pri umývadlách v triedach v kabinetoch a v 

kanceláriach, olejové nátery vo WC  

 utrieť navlhko podlahy (s pridaním dezinfekčného prostriedku) WC,  

 utrieť navlhko (s pridaním dezinfekčného prostriedku) sedadlá WC a splachovače, WC 

misy, umývadlá a pisoáre, 

 umyť obklady vo WC,  

 utrieť navlhko podlahy (s pridaním dezinfekčného prostriedku) priestory šatní,  

 omiesť pavučiny,  

 vyniesť odpadky,  

 zametávať schody, chodníky okolo ZŠ,  

 vypráši koberčeky a rohože pred vstupmi do budovy, 

 prepláchnuť vodovod, vypúšťaním vody (5 - 10 min.). 

 

Žiak 

 

 Žiakovi pri príchode do školy bude zmeraná telesná teplota. Žiak má pri príchode do 

školy na sebe rúško a druhé rúško má zabalené v taške, pred vstupom si vydezinfikuje 

ruky. 

 Pri prvom vstupe žiaka do výchovno – vzdelávacej zóny a po odložení vrchného odevu, 

obuvy si žiak  umyje ruky s tekutým mydlom pod tečúcou vodou po dobu najmenej 20 

sekúnd a až potom sa pridá ku skupine. 

 Žiak sa pohybuje v priestoroch školy v rúšku, žiaci v ročníkoch 5. – 9. rúško používajú 

aj v triede. 

 Žiak neopúšťa vymedzenú internú a externú zónu svojej triedy, nevyhľadáva 

spolužiakov z inej skupiny. Používa toalety len v zóne svojej triedy. 

 Žiak dodržuje hygienické opatrenia, ako pravidelné umývanie rúk vždy pred 

konzumovaním stravy, po príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, 

po vyčistení nosa, zakašlaní, kýchnutí, pred nasadením rúška na tvár, po jeho úprave, 

prípadne pri zložení, po manipulácii s odpadom a kedykoľvek pri pocite znečistenia rúk. 

Používanie dezinfekčného prostriedku vykonáva len pod vedením učiteľa a mimo svojej 

skupiny dodržuje bezpečnú vzdialenosť minimálne 2 metre. 

 Do jedálne vstupuje žiak len so svojou triedou a s rúškom. 

 Žiak po celý čas pobytu v škole rešpektuje pokyny učiteľa v triede a obracia sa na neho 

s každou požiadavkou a nič nerobí bez jeho vedomia. 
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Zákonný zástupca 

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie

zákonného zástupcu (príloha č.3) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy 

v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje 

rodič (príloha č. 4).  Zákonný zástupca: 

 Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ. 

 Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má 

kašeľ a pod. nesmie prísť do školy. 

 Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ 

a odchode žiaka zo ZŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Zabezpečí svojmu dieťaťu aspoň dve rúška (jedno bude hygienicky zabalené v taške) 

a papierové jednorazové vreckovky. 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom 

prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku školy. 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom 

prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka 

nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo 

školy vylúčený. 

 Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy 

NEVSTUPUJE! Výnimku tvorí rodič 1. ročníka. Do školy sprevádza svoje dieťa iba 1 rodič 

a dodržuje opatrenia školy. Bočné vchody budú uzamknuté. 

 V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého 

dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje. 

 Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v 

priestoroch školy. 

Všeobecné základné opatrenia 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je 

opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít 

napr. pri službách žiakom a zamestnancom. 

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem 

osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s 

frekventovaným dotykom. 
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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 a 

školského klubu detí.  

  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si 

nasadí rúško a bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú 

kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí 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 podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej 

fázy. 

 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu  ochorenia COVID-19 sa budeme riadiť pokynmi 

manuálu pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre 

školský rok 2020/2021 - ORANŽOVÁ FÁZA a ČERVENÁ FÁZA.  

 

Špeciálne usmernenia pri otvorení školského roku 2020/2021 

 

Počas obdobia 2.9. – 14.9.  nad rámec zelenej fázy škola:  

 neorganizuje hromadné otvorenie školského roku za účasti rodičov s výnimkou prvého 

ročníka, ktoré sa realizuje  v  prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku 

bez sprievodcov (iba zákonný zástupca) v triede.  

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec  nosí rúško alebo ochranný štít.  

  Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v 

areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná 

výchova sa realizuje jedine v exteriéri.  

 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport  sa do 20.9. nevyužívajú.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2x denne a podľa potreby.  

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí 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 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí).  

 Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa 

ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020. 
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Termíny: 

- od 2.9.2020 prebieha riadne vyučovanie a tvoríme jednu skupinu 

- od 2.9.2020 do 14.9.2020 odporúčanie nosiť rúška v triede pre ročníky 1. - 4., povinné rúška pre 

žiakov  5. – 9. ročníkov 

- od 16.9.2020 platia pravidlá nosenia rúšok podľa jednotlivých fáz 

- k 1.10. 2020 budú vydané usmernenia ku krúžkovej činnosti 

- do 20.9.2020 sa nepoužívajú telocvične a iné vnútorné priestory na šport 

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania 

potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné 

prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok 

vyplývajúcich z  ďalších predpisov.  
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