
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 
 

Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí  
na obdobie školského roku 2020/2021. 

 

ZÁSADNÉ PRAVIDLÁ:  

V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. 
Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. 
Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej 
situácie. 
V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter. 
 
V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok/štítov v interiéri školy pre žiakov 2. 
stupňa,  pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné!  Pre 
žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.  
 
PREVÁDZKA ŠKD : Prevádzka ŠKD bude v bežnom režime. V interiéri ŠKD je rúško povinné 
pre všetkých žiakov z dôvodu premiešania skupín! Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca 
osoba sa nezdržiava vo vnútornom priestore ŠKD.  
 
Základná škola má miestnosť  určenú na bezprostrednú izoláciu.  
Ak žiak neprejde ranným filtrom z dôvodu vykazovania niektorých príznakov COVID-19, bude 
umiestnený do izolačnej miestnosti a okamžite budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí 
si bezodkladne žiaka vyzdvihnú.  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných 
príznakov COVID-19,  je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a 
kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  
Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka je prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) 
so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ. 
 
Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi 
pokynmi ÚVZ SR. Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov 
jednotlivých fáz. Opakovane upozorňovať  žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri 
kašľaní a kýchaní. 
 
V čase do 14. 9. 2020 sa obmedzí spájanie žiakov vo vyučovaní z rôznych tried (napr. 
ETV/NBV).  
Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. šatne, posilňovňa) sa do 20.9. 
nevyužívajú. Vyučovanie TSV bude prebiehať v exteriéri. 
Výchovno-vzdelávací proces a s ním spojené aktivity (ak to bude možné) budú prebiehať časť 
dňa vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických 
podmienok.  
Prestávky medzi hodinami budú v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať 
prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri. 
 

Poznámky:     
Ohľadom krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1. 10. 2020.  



 
ORGANIZÁCIA PRÍCHODU DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 02.09.2020: 

Príchod od 07,30 hod. do 7,55 hod. 
                        1. ročník  - 4.ročník – vchod A (hlavný vchod). 

           5. ročník – 9.ročník – vchod B (bočný vchod k šatniam) 

           8. špec. - vchod B (bočný vchod k šatniam) 

Pri vchodoch budú vyučujúci a poverení zamestnanci preberať od zákonných zástupcov 
alebo žiakov Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka a vykonávať ranný  
filter.  
Bez vyplnených tlačív žiak nebude prijatý na vzdelávanie a bude musieť ísť domov !!! 
Pokiaľ škola nebude mať predložené „zdravotný dotazník“, žiak nebude prijatý na 
vzdelávanie!  
Žiaka 1.ročníka môže v budove školy sprevádzať  len jeden zákonný zástupca !!! 
Ostatní žiaci vstupujú do budovy bez zákonného zástupcu. 
Slávnostné otvorenie bude prebiehať v jednotlivých triedach do cca 09,00 hod. V tento deň 
prevádzka ŠKD a školskej jedálne nebude! 
 
 
ORGANIZÁCIA PRÍCHODU DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 03. - 04.09.2020: 

Príchod od 07,25 hod. do 7,55 hod. 
                        1. ročník  – vchod A (hlavný vchod). 

           2. ročník – 9.ročník – vchod B (bočný vchod k šatniam) 

           8. špec. - vchod B (bočný vchod k šatniam) 

Žiaka 1.ročníka môže v budove školy sprevádzať  len jeden zákonný zástupca do 11.9.2020 

pri dodržiavaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení a s minimálnym pobytom 

v budove školy!!! 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVANIA A STRAVOVANIA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV 
03.09 – 04.09.2020: 
                        1. ročník trvá od 8:00 do 11:35 hod. obed od 11:40 hod. 

           2. ročník trvá od 8:00 do 11:35 hod. obed od 11:40 hod. 

                        3. ročník trvá od 8:00 do 11:45 hod. obed od 11:50 hod. 

                        4. ročník trvá od 8:00 do 11:45 hod. obed od 11:50 hod. 

                        5. ročník trvá od 8:00 do 12:25 hod. obed od 12:30 hod. 

           6. ročník trvá od 8:00 do 12:25 hod. obed od 12:30 hod. 

                        7. ročník trvá od 8:00 do 12:35 hod. obed od 12:40 hod. 

                        8. ročník trvá od 8:00 do 12:35 hod. obed od 12:40 hod. 

                        9. ročník trvá od 8:00 do 12:35 hod. obed od 12:40 hod. 

           8. špec. trvá od 8:00 do 11:45 hod. obed od 11:50 hod. 

 



POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV. 
 

 
PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
 

 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 na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky). 

 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 do 11.9.2020. 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe 
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. V prípade, že žiak nebude 
mať rúško, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávania. Škola nesupluje povinnosti 
zákonného zástupcu pri zabezpečovaní rúšok. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 
základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.  

 Minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.  

 Pri vstupe všetkých osôb budovy vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom 
umiestneným pri vstupných dverách. 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie 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/žiaka 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/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 
dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je 
dieťa (žiak) zo školy vylúčené. 
 

PRE ŽIAKOV 
 

 Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho 
používaného rúška). 

 Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 

 Platné pre žiaka  I.stupňa ZŠ : Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch 
základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha 
výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. 

 Platné pre žiaka  II.stupňa ZŠ : Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch 
základnej školy,  ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. 

 
 
 



 
ORGANIZÁCIA STRAVOVANIA V ŠJ 

 Školské stravovanie bude zabezpečené v ŠJ iba pre žiakov, ktorí sa na obedy prihlásia.  

 Obedy sa budú podávať od 11:40 v časových intervaloch potrebných na vystriedanie 
skupín a následnú dezinfekciu priestorov ŠJ. 

 Každú zmenu zákonný zástupca nahlasuje vedúcej ŠJ podľa pravidiel dohodnutých na 
začiatku školského roku ! Podmienky prihlasovania /odhlasovania žiaka na stravu sú 
uvedené v žiadosti o prijatie na stravovanie. 

 Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb je do školskej jedálne prísne 
zakázaný! 

 Výdaj jedla sa uskutočňuje do troch hodín od jeho prípravy dodržiavaním hygienicko-
epidemiologických opatrení v priestoroch školskej jedálne ZŠ. 

 Obedy sa nevydávajú do obedárov. 
 

 
 
Ešte raz pripomíname, že zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej 
školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o 
tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenú karanténu. 
 
 
 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom  31.08.2020                                                  Mgr. Miriam Žigová  
                                                                                                                   riaditeľka školy 


