
 

 

Pokyn riaditeľky školy 
k dodržiavaniu hygienických a protiepidemiologických opatrení  

 v ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne  od 2.9.2021 

 

Východiskové dokumenty 

 

Manuál školský semafor – Návrat do škôl – Šk. roku 2021/2022 zo dňa 17.8.2021 

 

Základné odporúčania ministerstva 

 

- naplánovať organizáciu prevádzky školy, protiepidemické opatrenia, personálne kapacity, prevádzku 

školského klubu detí, 

- informovať rodičov a zamestnancov a uistiť ich, že dodržiavať platné opatrenia je potrebné pre 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v bezpečnom prostredí. 

 

Zabezpečenie prevádzky školy od 2.9.2021 

 

Škola 

 

- zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom prevádzku školy, ŠJ , ŠKD - ( od 6,30 do 16,30 hod.) so 

stabilnými skupinami žiakov oddeleniach ŠKD, 

- CVČ – krúžky sa môžu uskutočňovať s dodržaním opatrení – nepremiešavať skupiny, dodržanie 

všetkých opatrení 

- zverejní oznam na vchodových dverách o podmienkach  vstupu osôb do budovy školy, 

- naplánuje výchovu a vzdelávanie v rôznych alternatívach vrátane personálneho obsadenia školy tak, 

aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia, 

- zabezpečí dostatok dezinfekčných a čistiacich prostriedkov,  bezdotykové teplomery, zásobníky na 

papierové utierky na  WC, mydlá v dávkovačoch na WC, dávkovače na dezinfekciu rúk pri vchode do 

školy, pri vchode do ŠJ, respirátory, rúška, pre zamestnancov, 

- vyčlení izolačnú miestnosť – Herňa – 1. stupeň, prízemie 

- zabezpečí ranný filter - dezinfekcia rúk, meranie teploty , vizuálna kontrola zdravotného stavu 

- zabezpečí dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci nachádzajú 1-krát 

denne a podľa potreby, upratovanie a dezinfekciu toaliet 2-krát denne, kľučiek a zábradlí, 

- zabezpečí smetné koše bez vrchného uzáveru do každej miestnosti, 

- neorganizuje žiadne hromadné podujatia  

- v prípade potvrdenia ochorenia postupuje podľa usmernenia RÚVZ a školského semaforu, 

- zistí záujem o testovanie - dobrovoľne domáce samotestovanie, prostredníctvom získania súhlasu 

rodiča. 

 

Zákonný zástupca 

 

- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri 

odchode žiaka zo školy resp. ŠKD (dodržiavanie odstupov), 

- zabezpečí pre žiaka prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými 

pomôckami -  rúško  

- žiak má mať denne v škole dve čisté rúška, (jedno používa a jedno náhradné) a papierové jednorazové 

vreckovky, 

- dodržiava pokyny riaditeľky školy, 

- vstup rodičom a  návštevníkov do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s povolením 

riaditeľky  školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby,  



- pri prvom nástupe žiaka do školy  a po každom prerušení 3 a viac dní predložiť Vyhlásenie o 

bezpríznakovosti,-  v prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak 

považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti, 

- bezodkladne informuje triedneho učiteľa ak u dieťaťa je podozrenie či potvrdené ochorenie na 

COVID_19, alebo ak bola dieťaťu nariadená karanténa, 

- rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii 

viac ako 5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe od 

všeobecného lekára“. 

- v prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje 

triedneho učiteľa, aby mohli byť sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie 

a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, 

minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj 

bezodkladne nahlásenie karantény škole, 

- v prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje 

triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 

2 dni pred jeho testovaním, 

- odporúčame rodičom predložiť už na začiatku školského roka  škole „Oznámenie o výnimke 

z karantény, 

- Výnimky :  

o žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag 

testu, testu na protilátky) 

o plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia 

COVID-19 

 

Žiaci 

 

- pri ceste do školy sa riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, pred školou stoja v 

rozostupoch, 

- pri vstupe do budovy si dezinfikujú  ruky dezinfekčným prostriedkom v senzorovom dávkovači, 

- prezúvajú sa , odložia si v skrinke veci na oblečenie, vypnutý telefón si odkladajú do školskej tašky, 

použiť ho môžu len s povolením pedagóga, 

- nosia rúško (respirátor) všade vo vnútorných aj vonkajších priestoroch školy, a to aj v školskej jedálni, 

môžu si ho sňať počas konzumácie obeda, 

- žiak vykazujúci v priebehu dňa niektorý z príznakov COVID-19, sa umiestni sa do izolačnej miestnosti 

a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

 

Zamestnanci 

 

- nosia vo vnútorných priestoroch rúško, 

- v ŠJ pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. používajú ochranné rukavice, 

- opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní, kýchaní, použití 

toalety, 

- učitelia a vychovávatelia zabezpečia rozstupy medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri výchovno – 

vzdelávacom procese, dbajú na to, aby školské lavice boli vo väčšej vzdialenosti od seba a katedra vo 

väčšej vzdialenosti od prvých lavíc, 

- učitelia a vychovávatelia zabezpečia v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, časté a intenzívne 

vetranie, 

- u ktorých sa objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom 

informujú riaditeľa školy a opustia školu v najkratšom možnom čase s použitím respirátora. 

 

Stravovanie 

 

- je organizované obvyklým spôsobom a v obvyklom čase (výdaj jedla do 3 hodín), podľa vopred 

vypracovaného časového rozvrhu ŠJ, a s dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení,  

- vedúca ŠJ manažuje personál - vydáva pokrmy, žiaci si sami nenaberajú jedlo, dostávajú zabalené 

príbory, 



- prebieha za zvýšených hygienických opatrení - umývanie rúk stravníkov a personálu, časté zotieranie 

stolov, dezinfekcia povrchov, 

 

Výchovnovzdelávací proces 

 

- triedni učitelia dôkladne poučia žiakov o bezpečnosti v škole, zvýšených hygienických opatreniach, 

- žiaci si nebudú požičiavať učebnice, zošity a pomôcky medzi sebou, každý musí mať svoje, 

- mladší žiaci si nenosia do školy, ŠKD svoje hračky, nepožičiavajú si ich,  

- telesnú a športovú výchovu odporúčame organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok 

v exteriéri,  

- telesnú a športovú výchovu v interiéri odporúčame realizovať s minimalizovaním premiešavanie tried, 

- žiaci sa vyučujú aj v odborných učebniach, po každom použití sa dezinfikujú klávesnice, myši, 

monitory, 

- všetky prestávky žiaci trávia v triedach, presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet 

či spoločných priestorov je nutné organizovať dozorom na chodbe tak, aby boli minimalizované 

kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy, 

- minimalizovať stretávanie sa na chodbách, zintenzívniť dozor – kontrolu na toaletách a v jednotlivých 

triedach 

- vyučovanie vo všetkých triedach je podľa upraveného rozvrhu hodín, činnosť v ŠKD je zabezpečená 

podľa potreby rodičov - maximálne do 16.30 hod., 

- učitelia, vychovávatelia prestávky organizujú podľa potreby skupiny v triede alebo vonku, nie na 

chodbách, 

- učitelia majú odporúčané organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku v 

areáli školy, 

- skupiny žiakov sú vo vonkajších priestoroch od seba dostatočne vzdialené, školský areál je veľký,  

 

Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania potreby 

dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní.  

Je možné ich meniť vzhľadom na novozistené okolnosti. 

 

 

 

V Dolnom Kubíne 26.8.2021        Mgr. Katarína Števonková, riaditeľka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 


