
Základná škola Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce 

Podmienky prevádzky  a vnútorného reţimu základnej školy do konca školského roka 

2019/2020 a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov. 

Dokument sa riadi usmernením MŠVVaŠ SR č.2020/12614:1-A2110 z dňa 9.6.2020 

 

Prevádzka školy je počas pracovných dní  od 15.6.2020 kaţdodenne od 6.30 do 16.30 hod. 

Nástup ţiakov je ako počas beţnej prevádzky. Ranná druţina od 6.30 hod. do 7.45 hod. 

Vyučovanie pre ţiakov 1. aţ 5. ročníka začína od 8.00 hod a riadi sa riadnym rozvrhom 

odsúhlaseným v 8/2019. 

Na vchodových dverách bude zverejnený oznam, za akých podmienok nemôţe ţiak 

nastúpiť do školy. Príloha č.3 

 

Zamestnanci 

Pri prvom nástupe zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník - o zdravotnom stave pred 

návratom do zamestnania. – príloha č.1 

Zamestnanci školy, ktorí budú pracovať a sú zaradení do rizikovej skupiny, túto skutočnosť 

zaznačia do dotazníka. 

Ak sa u zamestnanca objavia príznaky COVID -19 v priebehu dňa, bezodkladne informuje 

riaditeľa a opustí školu v najkratšom moţnom čase. 

Zamestnanci budú zabezpečovať preventívne náhodné  ranné meranie teploty a dezinfekciu 

rúk všetkých osôb pri vstupe do školy. 

Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a ostatné činnosti – 

upratovanie zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci. 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí nebudú realizovať vyučovací proces, budú realizovať 

dištančné vzdelávanie ţiakov 6. aţ 9. ročníka na pracovisku školy. 

Pedagogickí zamestnanci nosia rúško mimo výchovno – vzdelávacieho procesu, 

nepedagogickí zamestnanci nosia rúško v interiéri.  

Všetci zamestnanci opakovane upozorňujú ţiakov na dodrţiavanie hygienických pravidiel pri 

kýchaní a kašľaní. 

Aktivity organizujú tak, aby bolo moţné väčšiu časť dňa tráviť v exteriéri školy. 

 

Ţiaci 

Ţiak si v šatni do skrinky odloţí náhradné rúško, umýva si ruky beţným spôsobom, ktorý je 

v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, prípadne si ich 

dezinfikuje v spolupráci so zamestnancami školy. 

Ţiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny 

v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces. 



Základná škola Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce 

Ak ţiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov COVID -19 bude umiestnený 

do samostatnej miestnosti a zákonný zástupca si ho musí bezodkladne vyzdvihnúť. 

O podozrení na nákazu základná škola bude informovať RÚVZ v Nitre. 

 

Zákonní zástupcovia 

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe do školy, alebo pri kaţdom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, ţe ţiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – príloha č.2. 

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a ţiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Sprevádzajúce osoby majú prísny zákaz vstupovať do budovy školy. 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodrţiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri 

príchode ţiaka do základnej školy a pri odchode ţiaka zo základnej škola – nosenie rúška, 

dodrţiavanie odstupov, dezinfekcia rúk. 

Pri vstupe do priestorov školy na nevyhnutný čas pri nástupe a odchode dieťaťa zo školy je 

povinný nosiť rúško. 

Zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

Zákonní zástupcovia alebo sprevádzajúce osoby musia dodrţiavať pokyny riaditeľa školy, 

ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roka 

2019/2020. 

 

Stravovanie 

Školské stravovanie bude zabezpečované v beţnej podobe. 

Všeobecné opatrenia 

V miestnosti, v ktorej sa zdrţuje skupina, musí byť zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

Nosenie rukavíc je potrebné pri dezinfekcii, likvidácii odpadov, príprave a vydávaní jedla. 

Dôkladné čistenie priestorov, v ktorých sa nachádzajú ţiaci a zamestnanci je nutné vykonávať 

raz denne. 

Dezinfekcia dotykových plôch, predmetov, ktoré pouţíva veľký počet ľudí je vykonávaná 

dvakrát denne. /kľučky/ 

Upratovanie a dezinfekcia toaliet je vykonávaná dvakrát denne. 

Toalety aj triedy sú vybavené dezinfekčným mydlom a papierovými obrúskami na utieranie 

rúk – dopĺňané priebeţne počas dňa. 

Smetné koše nemajú vrchný uzáver, aby nebol nutný kontakt ruky a koša. 

V ŠKD sa nepouţíva klimatizácia. 

 



Základná škola Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce 

V Nitrianskych Hrnčiarovciach 10.6.2020 

Vypracovala : Mgr. Soňa Pastierová – riaditeľka ZŠ 

Prílohy : 

1. Dotazník o zdravotnom stave 

2. Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa 

3. Oznam, za akých podmienok nemôţe ţiak nastúpiť do školy 

 


