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Vnútorný predpis č.  1 /2020 

 

Prevádzka a vnútorný režim školy od 01. – 30. júna 2020 

Riaditeľka školy Mgr. Kristína Hnatková vydáva tento pokyn k organizácii vyučovania na 

obdobie od 01. – 30. júna 2020. 

V zmysle pokynov MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s 

účinnosťou od 1. júna 2020  

a) obnovuje školské vyučovanie v základných školách na účel výchovy a vzdelávania 

žiakov 1.až 5. ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok   

 

Čl.1 Prevádzka a  vnútorný režim základnej školy do konca 

školského roku 2019/2020 

 Prevádzka školy bude zabezpečená od 7:00 do 16:00 hod. v pracovných dňoch. 

 Žiaci budú prichádzať do školy v čase od 7:00 hod. do 7:45 hod. 

 Pri rannom vstupe do budovy školy bude každému žiakovi a zamestnancovi odmeraná 

teplota bezdotykovým teplomerom a vydezinfikované ruky rozprašovačom s dezinfekciou. 

 Rodič privedie žiaka pred  vstup do školy a odovzdá ho službukonajúcemu dozoru. 

 Rozsah vyučovania určila riaditeľka školy s ohľadom na podmienky školy takto:  

 1. a 3. ročník:  8:00 – 11:40 hod., 

 2. a 4. ročník:  8:00 – 11:45 hod., 

 

 Harmonogram je z dôvodu minimalizovania možného kontaktu medzi žiakmi dôležité 

dodržiavať. 

 Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov v kmeňových triedach.  

 Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnej 

skupiny vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí a zručností. Tieto skupiny sa počas 

jedného týždňa nebudú meniť. 

 Žiaci, ktorí nenastúpia na vzdelávanie do školy, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní 

podľa pokynov vedenia školy.  
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Čl.2 Prevádzka a  vnútorný režim školského klubu 

detí do konca školského roku 2019/2020 

Rozsah výchovných aktivít v ŠKD určila riaditeľka školy s ohľadom na podmienky školy 

takto:  

 vychovávateľka si od triednej učiteľky prevezme žiakov, ide s nimi na obed. ŠKD bude 

v pôvodných kmeňových triedach.   Žiaci odchádzajú z ŠKD len s osobami, ktoré so žiakom 

žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch 

školy nepohybujú, 

 prevádzka ŠKD bude zabezpečená do 16:00 hod. 

Čl.3 Povinnosti zákonných zástupcov žiaka 

Zákonný zástupca: 

 predkladá 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. 

Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť, 

 vyhlásenie bude zákonnému zástupcovi sprístupnené na webovej stránke školy alebo pri 

vstupe do pavilónu, 

 rešpektuje, že 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, 

 berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov 

COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná 

škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako je to v prípade 

iných infekčných ochorení, 

 zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, 

ktoré mu vystačí na celý deň, 

 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), 

 dôsledne dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 

zahrnuté v tomto dokumente, 

 rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania,  

 zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v 

spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy 

nepohybujú, 

 rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou. 

Čl.4 Povinnosti žiaka 

 Po príchode do školy si  žiak v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia 

svojho používaného rúška). 
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 Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami. 

 Okrem školských pomôcok, rezervného rúška uloženého vo vrecúšku, papierových 

vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí. 

 Žiak si  umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití 

odhodí do koša. 

 Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

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

prebieha výchovno-vzdelávací proces. 

  

Čl.5 Povinnosti pedagogického zamestnaca 

 Pedagogický zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít všade vo 

vnútorných priestoroch školy, v priestoroch skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací 

proces, je mu nosenie rúška odporúčané. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.  

 Pri nástupe pedagogického zamestnanca do školy je povinný vyplniť Zdravotný dotazník a 

odovzdať ho riaditeľke školy, ktorý je zverejnený na webovej stránke školy. 

  

Čl.6 Povinnosti nepedagogického zamestnaca 

 Nástup do školy je 6:30 hod. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 2x denne.  

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, bude vykonávaná 

minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, lavice, podlaha).  

 Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, 

pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú. 

 Pri nástupe nepedagogického zamestnanca do školy je povinný vyplniť Zdravotný dotazník 

a odovzdať ho riaditeľke školy. 

Čl.7 Stravovanie v školskej jedálni 

 Výdaj stravy bude prebiehať po skupinách v čase od 12:00 – 12:40 hod.  12:45 – 13:00 hod. 

 Do jedálne budú žiaci vstupovať v sprievode prideleného vyučujúceho, ktorý zodpovedá za 

bezpečnú a plynulú koordináciu jednotlivých skupín. 

 Po vstupe do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové 

utierky), alebo si vydezinfikuje ruky použitím dezinfekcie s rozprašovačom. 

 V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali. 

 Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú 

a neberú si ani príbor. 

 Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný. 
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Čl.8 Záverečné ustanovenia 

Všetci zamestnanci, žiaci a ich zákonní zástupcovia sú povinní: 

 dôsledne dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 

zahrnuté v tomto dokumente, 

 rešpektovať zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania, 

 dodržiavať hygienicko – epidemiologické nariadenia. 

                 

V Bardejove dňa 25.5.2020 

Mgr.Kristína Hnatková  

 riaditeľka školy 


