
Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základnej škole  
pre školský rok 2020/2021  
(aktualizácia k 12.4.2021) 

 
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie 

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

vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.  

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako 

„ÚVZ SR“). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V prípade, 

ak je potrebné, zriaďovateľ konzultuje organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami.  

 

Výchovno-vzdelávací proces je v školskom roku 2020/2021 pre žiakov povinný.   

 

 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  
 škola obnovuje od pondelka 12.4.2021 prezenčnú formu výchovy a vzdelávania pre žiakov                  

1. stupňa (1. – 4. ročník) 

 žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník) budú naďalej vzdelávaní dištančnou formou podľa doterajšieho 

rozvrhu 

 škola je otvorená pre žiakov 1. stupňa od 7.30 hod. 

 prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa začína o 7.45 hod. podľa platného rozvrhu hodín zo 

septembra 2020 na školský rok 2020/2021 

Žiaci majú nosenie rúšok povinné vo svojich triedach, v spoločných priestoroch školy i v exteriéri, 

s výnimkou konzumácie jedla a pitia nápojov.  

Cez prestávky medzi hodinami budú žiaci v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať 

prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.   

Školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít                     

v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, 

plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode sú zakázané. 

Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho 

procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neumožňuje.  

Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov sa neumožňuje. 

Telesná a športová výchova  (TSV) prebieha v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri 

(školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu 

infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa v primeranej 

miere využívajú aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá 

športových hier, pravidlá fair-play a športového správania). 

Telocvičňa sa do odvolania nebude využívať, ani pre externé fyzické a právnické osoby.  

 



Školský klub detí (ŠKD) 
 

Ranný ŠKD pred vyučovaním nie je v prevádzke. ŠKD je v prevádzke po skončení vyučovania do 16.00 hod.  

 

 

Zákonný zástupca  

 
 predkladá škole dňa 12.4.2021 a následne každý pondelok pri príchode žiaka do školy Čestné 

vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (viď. web školy pod týmto dokumentom), súčasťou 

ktorého je kópia výsledku testovania, prípadne doloženie kópie potvrdenia o výnimke z testovania 

 jeden zo zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom sa musí zúčastniť 

testovania a mať negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní  

 testovať sa nemusia zákonní zástupcovia, ktorí majú výnimku z testovania podľa platnej legislatívy 

 odporúčame zákonným zástupcom kvôli uľahčeniu kontroly absolvovať testovanie vždy v piatok, 

prípadne v sobotu, každých 7 dní, aby im platil celý nasledujúci pracovný týždeň 

 žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov 

 

 V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa 

nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: 

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,  

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho 

dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo 

formou dištančného vyučovania, po dohode s tr. učiteľkou. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní 

školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ 

školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,  

3.  ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič 

nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva 

daného ročníka,  

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“ 

 

 zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:  

1. im bola nariadená karanténa/izolácia,  

2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo 

RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, ich 

lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu 

choroby dieťaťa 



Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

 

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať dieťa vždy pri sebe)                            

a papierové jednorazové vreckovky.  

 

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy                          

a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.  

 

Predkladá pri vstupe do školy po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri 

po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

o bezinfekčnosti.  

 

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

ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.  

 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená 

lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok dieťa nenavštevuje školu. 

 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii 

informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  

 

 

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 

 podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo 

všeobecným lekárom) 

 ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) 

je povinný predložiť pri návrate žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len 

všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania 

jeho neprítomnosti. 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19  

 
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na 

princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

 

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.  

 



 

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa 

vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.  

 

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. Prosíme zákonných 

zástupcov, aby nevstupovali do areálu školy. 

 

 Pri vstupe do budovy školy žiaci dodržiavajú rozostupy.  

 

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.  

 

Cez prestávky medzi hodinami budú žiaci v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať 

prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.  

 

Pedagógovia opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.  

 

Žiak 1. stupňa 

 bude pri príchode do školy prechádzať ranným filtrom (meranie telesnej teploty) 

 si odchádza umyť ruky po príchode do školy bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 
hygienicko- – epidemiologickými nariadeniami 

 počas pobytu v interiéri i exteriéri školy má na sebe ochranné rúško, výnimkou je konzumácia jedla 
a pitie nápojov 

 má každý deň so sebou v škole 2 funkčné, ochranné, hygienické rúška a hygienické vreckovky  

Vstup do 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 a školského klubu detí.  

 

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

a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná 

osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy.  

Na komunikáciu externých osôb so školu odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, 

mail, telefón). 

  

Stravovanie  
 

Výdajná školská jedáleň oznamuje, že obnovením výchovno-vzdelávacieho procesu na 1. stupni ZŠ budú 

obedy vydávané pre stravujúcich sa žiakov od 12.4.2021. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú záujem 

o stravovanie svojich detí, ich môžu odhlásiť v školskej jedálni pri ZŠ Scherera. 



 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka 
 

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do 

samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

 

Pri podozrení na ochorenie podozrivý žiak nenavštevuje školu, ani ŠKD a do usmernenia príslušným RÚVZ, 

alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo do 

oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.  

 

Ak je podozrivý žiak podrobený RT-PCR testu a výsledok je: 

 negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje štandardným spôsobom. Podozrivého 

žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.  

 pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto manuálu. 

V prípade, že podozrivý žiak nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ 

alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ. 

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.  

 

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, 

oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, keď v škole nie žiadny podozrivý žiak, alebo 

zamestnanec, prípadne v škole je 1 alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia COVID-

19, ale ani 1 žiak, či zamestnanec nie je pozitívny. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka 

alebo zamestnanca s potvrdeným COVID-19 ochorením, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Červená fáza 

obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity viacerých prípadov (epidemický výskyt u žiakov alebo 

zamestnancov) a po nariadení ÚVZ SR. V prípade prechodu školy zo zelenej do oranžovej a červenej fázy 

sa škola riadi dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ pre školský rok 2020/2021 

vydanom MŠVVaŠ SR a odporúčaniami ÚVZ SR. 


