
Základná škola Dunajská Lužná 

 

Organizácia výchovnovzdelávacieho procesu a pohybu v škole 

Usmernenie platné od 21.9.2020 do 1.10.2020 

 

Úvod 
Toto usmernenie sa vzdáva v zmysle: 

1. Aktualizácie materiálu ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 
v základných školách pre školský rok 2020/2021 zo dňa 14.9.2020 

2. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky /ÚVZ SR/ pri ohrození verejného 
zdravia zo dňa 14.9.2020. 

3. Rozhodnutia ÚVZ SR sú nadradené školským rezortným predpisom. 
 

 
Podmienky za akých môže dieťa nastúpiť do školy 

1.  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom Covid 
19 /zvýšená telesá 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. 

2. Informácia o podmienkach vstupu je zverejnená na webovej stránke školy v časti Koronavírus 
a škola a na dverách každej budovy. 

3. Ak žiak v priebehu dňa počas vyučovania vykazuje niektorý z možných príznakov, bezodkladne si 
nasadí rúško a umiestni sa do izolačnej miestnosti, zamestnanci školy sa skontaktujú s rodičmi, 
ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  
 

 
Vstup cudzím osobám do priestorov školy 

1. Pod cudzou osobou  sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. 
2. Zákonní zástupcovia ráno do areálu ani do budov nevstupujú /okrem  rodičov žiakov 1. ročníka do 

odvolania a rodičov novo prijatých žiakov pri prvom vstupe do školy/. Žiaka môže sprevádzať len 
jeden rodič. 

3. Dieťa 2. – 9. ročníka prejde k budove samo, kde sa mu bude venovať poverený zamestnanec. 
4. Popoludní, môžu do areálu vstupovať zákonní zástupcovia, ktorí majú deti v školskom klube a ZUŠ 

deti. 
5. Vstup cudzím osobám do priestorov budov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom 

školy a čestným vyhlásením danej osoby o bezinfekčnosti. 
4. Informácia o zákaze vstupu cudzích osôb je zverejnená  na dverách každej budovy. 
5. Na komunikáciu externých osôb odporúčame využívať písomný alebo telefonický spôsob. 
6. V prípade nutnosti vybaviť úradné tlačivá sa externá osoba ohlási pri vstupných dverách B bloku 

asistentke riaditeľky školy.  
7. Prezenčný spôsob komunikácie v interiéri školy  je možný len so súhlasom riaditeľky školy. 

 
 

Nosenie rúšok žiakov 
1. Žiak má v škole k dispozícii dve rúška, pre prípad, že by jedno stratil. 
2. Žiak druhého stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch budov. 

Výnimky: 

 žiaci so závažnými poruchami autistického spektra 

 žiaci so stredným alebo ťažkým sluchovým postihom 

 žiaci, ktorí vykonávajú komisionálne skúšky 



 fotografovaní žiaci. 
Poznámka: Žiak s uvedenými zdravotnými ťažkosťami musí vedeniu školy predložiť  dokumenty  
potvrdzujúce uvedenú diagnózu, pokiaľ ju už škola nemá vo svojej evidencii, aby nedochádzalo k 
zneužívaniu výnimiek. 

3. U žiaka prvého stupňa je nosenie rúška dobrovoľné. 
4. Počas pohybu v exteriéri školy - počas veľkej prestávky, pri presúvaní do jednotlivých blokov, pri 

športovej činnosti je nosenie rúšok dobrovoľné. 
5. V školskej jedálni žiaci druhého stupňa rúška musia nosiť, dávajú si ich dolu len pri konzumácii 

jedla a pitia. 
6. Žiak, ktorý počas vyučovania odmietne nosiť rúško v zmysle tohto usmernenia,  bude vylúčený 

z vyučovacieho procesu. V sprievode rodičov bude musieť opustiť priestory školy.  
Jeho postoj môže byť zohľadnený v známke zo správania. 
 
 

Nosenie rúšok zamestnancov 
1. Pedagogický zamestnanec  /vrátane pedagogického asistenta aj asistenta žiaka/ a odborný 

zamestnanec pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu musia nosiť rúška alebo štíty. 
2. Výnimku tvoria pedagógovia telesnej výchovy pri športovej činnosti, pedagógovia pohybujúci sa 

v areáli pri  pracovnej činnosti so žiakmi v predmete technika a vychovávatelia počas pobytu 
vonku. 

3. Nepedagogickí zamestnanci nosia rúška v zmysle opatrení ÚVZ SR. 
4. Zamestnanec, ktorý nebude nosiť rúško alebo štít  v zmysle tejto smernice,  porušuje pracovnú 

disciplínu a budú voči nemu vyvodené dôsledky v zmysle interných predpisov. 
 
 

Nosenie rúšok zákonných zástupcov a cudzích osôb 
1. Pri pohybe v areáli  školy  je nosenie rúšok dobrovoľné, v interiéroch povinné. 

 
 

Kto môže u osoby posúdiť prítomnosť Covid 19 
1. Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine príslušný Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva RÚVZ alebo všeobecný lekár. 
 

Hlásenie výskytu Covid 19 
1. Zákonný zástupca bezodkladne oznámi  najprv riaditeľke školy a následne aj triednemu učiteľovi  

podozrenie alebo potvrdenie Covid 19 RÚVZ alebo všeobecným lekárom  u dieťaťa, alebo aj 

zákonného zástupcu. 

2. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

Izolačná miestnosť 
1. Škola má pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa počas vyučovania vyskytnú príznaky Covid 19 

/prípadne aj iného infekčného ochorenia/ vyčlenenú izolačnú miestnosť. 
2. Izolačná miestnosť sa nachádza v učebni suterénu telocvične. Je označená a má priame vetranie. 

3. Miestnosť môže v nutnom prípade slúžiť aj ako učebňa. V takom prípade je po opustení žiaka 

s infekčným ochorením dôkladne vydezinfikovaná. 

 

Postup pri prerušení dochádzky 
1. Rodič môže  ospravedlniť neúčasť dieťaťa na vyučovaní v rozsahu piatich vyučovacích dní.  

2. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni/vrátane víkendov 

a sviatkov/ predkladá žiak škole písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez tohto vyhlásenia 

nebude môcť vstúpiť do priestorov budov. 



3. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní  z dôvodu akéhokoľvek ochorenia žiak predkladá 

potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom. 

 

Postup pri podozrení na ochorenie žiaka 
1. Podozrivý žiak nenavštevuje školu ani školské zariadenie. Ak nie je podrobený testu, riadi ho 

príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. 

2. Ak je po podrobení sa testu výsledok negatívny, zákonný zástupca informuje školu a žiak 

pokračuje v návšteve školy. 

3. Ak je test pozitívny, zákonný zástupca informuje školu, žiak nenavštevuje školu, riadi sa pokynmi 

RÚVZ alebo všeobecným lekárom. Škola sa riadi usmerneniami RÚVZ. 

 

Postup pri podozrení na ochorenie zákonného zástupcu žiaka alebo osoby v úzkom kontakte 
1. Zákonný zástupca bezodkladne informuje školu. 
2. Žiak nenavštevuje školu, ale čaká v domácom prostredí na výsledok testu.  
3. Ak je test negatívny, dieťa sa vráti do školy. 
4. Ak je test pozitívny, škola bude postupovať podľa pokynov RÚVZ. 

 
Organizácia vyučovania a záujmová činnosť 

1. Škola neorganizuje hromadné podujatia žiakov ani hromadné ZRPŠ. Vyučujúci sa s rodičmi 
kontaktujú mailovou cestou alebo telefonicky. Výnimkou sú rodičia žiakov 1. ročníka. 

2.  Žiaci  sa v predmete telesná výchova,  informatika, technika a pracovné vyučovanie už môžu 
deliť na skupiny.  

3. V predmete cudzí jazyk, etická výchova a náboženská výchova sa začnú deliť až podľa pokynov 
vedenia školy. 

4. Záujmová činnosť by mala oficiálne začať od 1.októbra. V súvislosti s organizáciou krúžkovej 
činnosti by mali k 1.10. vyjsť ešte konkrétne usmernenia. 

 

Hygienické a bezpečnostné opatrenia 

1. Žiaci aj zamestnanci prechádzajú ráno filtrom.  

2. Meranie teploty sa bude uskutočňovať náhodne, dezinfekcia rúk je povinná. 

3. Dezinfekcia priestorov sa uskutočňuje nasledovne: 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet trikrát denne. 

 Dôkladné upratovanie miestností  jedenkrát denne 

 Umývanie chodieb dvakrát denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch /kľučky/ trikrát denne. 

 

4. Smetné koše sú bez poklopov, aby sa predišlo šíreniu nákazy. 

5. Nepoužívame klimatizáciu, neodporúčame používať textilné uteráky ani sušiče rúk.  Na toaletách 

sú k dispozícii papierové vreckovky a mydlo v dávkovači. 

 

Záverečné ustanovenie 
1. Toto usmernenie platí od 21.9.2020 do 1.10. 2020. 
2. Plné znenie rezortných školských nariadení a nariadení  ÚVZ SR sa nachádzajú na webových 

stránkach príslušných inštitúcií. 
 
 
Dunajská Lužná 20.9.2020     PaedDr. Iveta Slobodníková 
               riaditeľka školy 


