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P O K Y N Y 

 

(aktualizácia k 10.5. 2021) 
upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v období od 3. mája 2021  

vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR. 

 

 

 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Komenského 6 a upresňujú 

organizáciu a podmienky vzdelávania od 3.5.2021. Rešpektujú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

(„ÚVZ  SR“) a rozhodnutia ministra školstva.  

 

Užitočné odkazy na aktuálne témy: 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/ 

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/ 

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/19519.pdf 
https://www.minedu.sk/data/att/19494.pdf 

 

 

 Predstavujú  nadstavbu  platných  opatrení  a budú  podliehať pravidelnej  aktualizácii.  Aktualizácie 

budú prílohou týchto pokynov. Základná škola ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých 

skutočnostiach bude informovať: 

 zákonných zástupcov žiakov – riaditeľkou školy, triednym učiteľom a na webovej stránke školy,  

 pedagogických a nepedagogických zamestnancov– pracovná porada, 

 žiakov – triednym učiteľom v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného na 

dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 
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1. Pri prezenčnej forme vzdelávania jeden zo zákonných zástupcov žiaka v sedem dňovom 

intervale odosiela Prílohu prehlásenia o bezinfekčnosti elektronicky. Rodičia a ani žiaci sa 

netestujú. Rodičia do budovy školy naďalej nevstupujú!(viď. vyhláška) 
2. 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. 

3. Žiaci i zamestnanci prísne dodržiavajú hygienické opatrenia.  

4. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia  COVID-19, bude  

umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní 

zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.  

5. Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase. 

6. Žiaci i zamestnanci v priestoroch školy používajú na 1. aj 2. stupni ZŠ rúška, rovnako aj 

zamestnanci. 

7. V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so situáciou COVID-19 budú tieto 

usmernia upravované a menené.  

 

1.-4. 

8. Forma vzdelávania: 

 Prezenčná podľa platného rozvrhu. 

 Športová príprava žiakov sa realizuje podľa platných usmernení. 

 DV sa poskytuje iba v režime offline – zadávanie úloh prostredníctvom edupage (ako 

počas choroby). 

 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/
https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/19519.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/19494.pdf
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Školská dochádzka: 

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný 

zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania.  

V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 

5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 s účinnosťou od 1. septembra 2020 

zverejneného na web. stránke ministerstva školstvahttps://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf  Pri 

prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca 

žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné 

vyhlásenie. 

9. Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach a jednotlivé triedy sa nemiešajú. 

10. Vstup do školy s vykonaním ranného filtra je povolený iba hlavným vchodom pavilónov 1. 

a 3. (v čase od 7.20 – 7:45 hod.) 

11. Žiak počas celého vyučovania používa čisté, denne vydezinfikované, prípadne jednorazové 

rúško. Náhradné rúško má žiak v skrinke. 

5.-7. 

12. Prezenčné vzdelávanie pokračuje v riadnom režime podľa platného rozvrhu so začiatkom 

vyučovania o 7:45 hod 

 

Školská dochádzka: 

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný 

zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto 

prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 

5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 s účinnosťou od 1. septembra 2020 

zverejneného na web. stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf  
Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný 

zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba 

predkladá čestné vyhlásenie. 

8.-9. 

13. Prezenčné vzdelávanie pokračuje v riadnom režime podľa platného rozvrhu so začiatkom 

vyučovania o 7:45 hod. 

 

Školská dochádzka: 

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný 

zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto 

prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 

5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 s účinnosťou od 1. septembra 2020 

zverejneného na web. stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf  
Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný 

zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba 

predkladá čestné vyhlásenie. 

ŠKD 

14. Prevádzka ŠKD prebieha v nezmenenom režime v čase od 6:30 do 16:30. 

15. Oddelenia ŠKD sa nemiešajú, jednotlivá trieda zároveň tvorí oddelenie ŠKD. 

16. Žiakov do príslušných oddelení preberá zodpovedná vychovávateľka podľa rozvrhu 

štandardným spôsobom. 

17. Odchod žiakov z ŠKD: žiak odchádza domov v zmysle písomnej dohody vychovávateľky 

a rodiča. 

18. Rodič do priestorov školy nevstupuje, použitím zvončeka na budove školy privolá službu 

z vrátnice a oznámi svoju požiadavku. 

ŠJ 

 

19. Základná škola poskytuje stravovanie všetkým  žiakom (aj diéty) a zamestnancom s výkonom 

práce na pracovisku. 

20. Cudzím stravníkom sa strava neposkytuje.  

21. Obed sa bude vydávať v čase od 11.30 do 13.30 hod. 

22. Žiaci si pred odobraním obeda nevyhnutne vydezinfikujú ruky a používajú rúško. 
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23. Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy elektronicky, prípadne telefonicky  najneskôr do 7.00 

hod. ráno nasledujúceho dňa. 

24. Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor v ŠJ pomáha pri výdaji polievky, používa 

rukavice a dodržiava prísne hygienické opatrenia.  

25. Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda. 

26. Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu. 

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni 30.4.2021     PaedDr. Alžbeta Chamillová 

         riaditeľka školy 

 

 


