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Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava  
 

Pokyny na obdobie od 16.9. 2020 – 23.9.2020 – nové informácie sú vyznačené 

červenou farbou 

 
Od 16.9. sa obnovuje riadna prevádzka školského klubu v čase od 6,30 do 17,00 hod.    

Naďalej sa bude vykonávať ranný filter. 

 

Ranný filter :  
 

 budú vykonávať zamestnanci školy, ktorí sú preškolení a poverení ako oprávnené 

osoby. 

 poverené osoby budú pri vchode žiakom merať teplotu, zvýšená teplota u detí je od  

37,2° C 

 

*  16.9. zákonný zástupca odovzdá vyplnené a podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave 

dieťaťa, žiaci vstupujú do budovy bez rodičov. Ak dieťa vymešká vyučovanie po sebe 

nasledujúce 3 dni, rodič musí opäť priniesť Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

Naďalej platí : 

 Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško 

všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných 

priestoroch školy. 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný 

zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.  

 Organizovať aktivity žiakov tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku  

v areáli školy   podľa podmienok 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 3x denne a podľa potreby. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, 

odborní 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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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 dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe 
v prípade potreby) 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 prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie  alebo po 
každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni 
predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .  

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa 
zo školy vylúčené. 
 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

o Výchovno – vzdelávací proces pokračuje podľa rozvrhu hodín. Od 16. 9. 

začína svoju činnosť IH jazyková škola,  od 21.9. British Council. 

o  Krúžková činnosť za vzdelávacie poukazy začne od 1.10.2020 

  
 ZŠ, SŠ (vrátane špeciálnych 
škôl)  

Vydajú všetkým svojim 
žiakom vzdelávacie poukazy 
(VP)  

do 11.9.2020  

ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské 
zariadenia  

Prijmú od žiakov vzdelávacie 
poukazy  

do 25.9.2020  

ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské 
zariadenia  

Odošlú na server pomocou 
internetu informáciu o 
vydaných a prijatých VP  

do 28.9.2020  

 

o Ponuka platených krúžkov prostredníctvom OZ Krúžky v školách je na 

webovej stránke školy. 

o  Aj tento školský rok TJ Rapid ponúka žiakom karate v priestoroch 

telocvične od 1.10. 2020 

o  Pre žiakov 1.stupňa ponúka ZUŠ v priestoroch našej školy spev a hru na 

hudobný nástroj - gitara, klavír podľa počtu prihlásených detí.  

o  Pre žiakov 1. ročníka organizujeme korčuľovanie s dotáciou zriaďovateľa 

20 eur na žiaka. 

o Organizácia Školy v prírode a lyžiarskeho výcviku je možná len po 

odsúhlasení príslušným RÚVZ. 
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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. 

 

Odporúča sa:  

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

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou 

žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy 

len jeden zákonný zástupca. 

 Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.  

 Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých 

osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 

 

Pri podozrení na ochorenie  

 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 je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej 

miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, 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. 

 

 


