
Základná škola s materskou školou Hrabovec nad Laborcom 41, 06701 

 

Pokyn riaditeľky školy č.1/2020 

 upravujúci podmienky  Základnej školy s materskou školou a školského klubu detí v Hrabovci nad 

Laborcom na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach prevádzky, vnútorného režimu, 

a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím číslo: 

2020/12033:1-A2110 s účinnosťou od 1. júna 2020 vydaného podľa § 150 ods. 8 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva 

SR č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020  zriaďovateľ Základnej školy v Hrabovci nad Laborcom 

rozhodol  od 1.6.2020 na základe záujmu obnoviť  prevádzku materskej a základnej školy(bez 

školského klubu detí) a tým aj výchovnovzdelávací proces pre prihlásených žiakov dennou 

formou. Neprihlásení žiaci sa budú naďalej vzdelávať dištančne. 

Prevádzka ZŠ s MŠ  

Prevádzka Základnej školy s materskou školou v Hrabovci nad Laborcom je otvorená 

za prísnych hygienických podmienok a opatrení, nakoľko ide o malotriednu školu v budove 

ktorej sú súčasne materská i základná škola  s jedným vchodom a jednou šatňou.  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť môžu zabezpečovať pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.  

Z týchto dôvodov je prevádzka ZŠ s MŠ  od 7.30. – 14.40 a príchody a odchody žiakov a detí 
nasledovne: 

 Základná škola Materská škola 

Príchod: 7:30. – 7:45 7:50 – 8:10 

Odchod: po naobedovaní sa 14:30 – 14:40 

 

 Pred týmto časom, ani po ňom nesmie byť v budove a areáli  školy žiadne dieťa/ žiak. 

 Zároveň sa zakazuje zdržiavať žiakom, deťom a ich rodičom v poobedňajších hodinách 

v pieskovisku, nakoľko bude vždy dezinfikované a pripravené na ďalší deň. 

 Žiak, prípadne dieťa s rodičom prichádzajú do školy hlavným vchodom, kde zazvonia. 

 Po príchode službukonajúceho zamestnanca bude žiakovi/dieťaťu  odmeraná teplota, 

následne po odmeraní a dezinfikovaní rúk môžu žiaci a deti vstúpiť do šatne. 

 Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú – platí pre ZŠ. 

 Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších 

a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút, v rámci 

možností bez vstupovania do šatne. V nevyhnutnom prípade, ak je dieťa plačlivé sa 

v šatni môže zdržiavať 1 rodič + 1 dieťa(max.súrodenci). 



 Ak rodič musí vstúpiť do šatne na nevyhnutný čas, bude mu pri vstupe do budovy 

odmeraná teplota a musí si vydezinfikovať ruky. 

 Rodičia pred vchodom dodržiavajú dvojmetrové rozostupy a po odovzdaní dieťaťa sa 

v areáli školy zbytočne nezdržiavajú. 

 Ak bude žiakovi/dieťaťu nameraná  zvýšená  teplota (nad 37,2), škola postupuje v 

zmysle pokynov a odovzdá dieťa rodičovi, ktorý zabezpečí ďalší postup (lekár, 

karanténa atď.) V prípade, že prišiel žiak do školy sám, umiestni ho do vyčlenenej 

miestnosti, kde počká na príchod rodiča, ktorý bude zavolaný telefonicky. 

 Ak stúpne žiakovi/dieťaťu  teplota počas vyučovania, bude umiestnené do vyčlenenej 

miestnosti a rodič bude informovaný telefonicky, v takomto prípade   je povinný 

bezodkladne dieťa zobrať domov. 

 Riaditeľka školy zakazuje nosenie hračiek a akýchkoľvek predmetov z domáceho 

prostredia deťom materskej školy i žiakom základnej školy. 

 Pri odchode zo školy bude dieťaťu/žiakovi opätovne zmeraná teplota. 

 

Povinnosti žiaka 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch(okrem svojej triedy) v interných a 

externých priestoroch školy (aj do WC). 

 Pri vstupe do triedy si žiak stále umyje/vydezinfikuje  ruky, tiež pred každým jedlom.  

 Samovoľne sa nesmie pohybovať v priestoroch školy. 

 V triede musí dodržiavať metrovú vzdialenosť od spolužiakov.  

 Zakazuje sa hrať hry ako chytačky, hry založené na chytaní  tej istej veci, požičiavať si 

pomôcky, jedlo, pitie. 

 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní  

a odvádzaní dieťaťa z materskej školy, počas pobytu pred budovou školy (nosenie 

rúšok, dodržiavanie odstupov, v prípade  ak vstupuje do šatne – dezinfekcia rúk.  

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej 

materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.  

 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní 

teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška. 

 Pri prvom nástupe žiaka/dieťaťa do školy alebo po každom prerušení dochádzky 

v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca službukonajúcemu 

zamestnancovi písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a tiež súhlas zákonného 

zástupcu, nakoľko privádzať a odvádzať deti a žiakov môžu len osoby žijúce v 

spoločnej domácnosti, prípadne súrodenec starší ako 10 rokov alebo zo školy žiak 

odchádza sám. 

 Rodič dieťaťa  materskej školy ďalej predkladá aj prehlásenie zákonného zástupcu 

dieťaťa o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu, ktoré bude podpisovať 

denne, až do ukončenia školského roka.  



 Rešpektuje pravidlá  nenosenia hračiek a iných  vecí  a pomôcok z domáceho 

prostredia do materskej školy. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

 Ak bola dieťaťu lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom nariadená karanténa, bezodkladne to 

oznámi riaditeľke školy - za týchto podmienok je dieťa zo základnej a  materskej školy 

vylúčené. 

 Ak sa u dieťaťa prejaví v období od 1. 6. 2020 bežná choroba, postupuje zákonný 

zástupca tak ako doteraz v zmysle školského poriadku.   

Výchovno-vzdelávací proces 

 Výchovno – vzdelávací proces prebieha v 2.skupinách,ktoré sa navzájom nemôžu 

miešať. 

             1.skupina – deti materskej školy 

             2.skupina – žiaci základnej školy 

 Vyučovanie sa začne po príchode všetkých žiakov, po rannom filtri a uzamknutí 

budovy školy. 

 Organizácia vyučovania bude prebiehať vo forme blokov, nebudú to klasické 

45 min. vyučovacie hodiny + pobyt vonku. 

 Pedagogickí zamestnanci pri vyučovaní zohľadnia napredovanie žiakov, aktuálnu 

situáciu a čas budú venovať najmä socializácii, napredovaniu v učive, opakovaniu a 

prehlbovaniu učiva, budú využívať aktivity s  využitím odporúčaných činností: 

 Didaktické hry  

 zamerané na rozvíjanie pozornosti;  

 zamerané na rozvíjanie predstavivosti;  

 zamerané na rozvíjanie tvorivosti;  

 zamerané na rozvíjanie schopnosti argumentovať,... 

 Pohybové aktivity  

 Rozvíjanie čitateľských zručností (napr. rozprávka, poviedka, báseň)  

 Rozvíjanie matematických zručností (napr. opakovanie, prehlbovanie učiva – 

úlohy spojené s bežným životom rozvíjajúce matematické myslenie)  

 Zábavné počty  

 Riešenie problémových úloh 

 Riešenie záhad (napr. prírodoveda, prvouka, biológia, geografia....)  

 Rozvíjanie komunikačných zručností (napr. argumentácia, schopnosť viesť 

kultivovaný dialóg, komunikácia v cudzom jazyku....)  

 Aktivity zamerané na budovanie sociálnych vzťahov v triede  

 Aktivity súvisiace s prierezovými témami (preferovať témy ochrany života a 

zdravia, environmentálne témy)  

 
 Vonkajší areál školy bude rozdelený tak, aby sa skupiny nestretávali alebo boli na 

dvore v iných časoch. 



 Pedagogickí zamestnanci pri vyučovaní zohľadnia napredovanie žiakov, aktuálnu 

situáciu a čas budú venovať najmä socializácii, napredovaniu v učive, opakovaniu a 

prehlbovaniu učiva. 

 Pre tých ktorí nenastúpia bude naďalej zabezpečená dištančná forma vzdelávania. 

 Telocvičňa je  mimo prevádzky, žiak nepotrebuje úbor, max. len vhodnú obuv na 

vonku. 

 Pieskovisko je po dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení 

v prevádzke. 

 Škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, 

rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu 

väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni 

skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Škola 

neorganizuje v tomto období školy v prírode a viacdňové školské výlety.   

 

Zamestnanci 

 Každý zamestnanec pred nástupom do zamestnania vyplní  dotazník, v ktorom 

uvedie, či patrí medzi rizikové skupiny (tehotné, nad 60 rokov, chronické choroby...). 

 Pedagogický zamestnanec školy v zmysle usmernenia ÚVZ nosí na pracovisku 

ochranné rúško alebo ochranný štít v triede so svojou skupinou dobrovoľne a v 

spoločných priestoroch školy (chodby, toalety, zborovňa, kancelárie) povinne. 

 Nepedagogický zamestnanec nosí rúško, či štít pri svojej práci povinne.  

 Zamestnávateľ poskytne všetkým svojim zamestnancom ochranné rúška, štíty, 

okuliare  a dezinfekciu. 

 Ostatné ochranné pomôcky – rukavice – sú povinné len pri práci s jedlom vo výdajni a 

pri dezinfekcii priestorov. 

  Rukavicami a štítom, resp. rúškom sa povinne chráni aj zamestnanec poverený 

ranným filtrom žiakov. 

 

Stravovanie detí a žiakov 
 Výdaj stravy prebieha vo výdajnej školskej jedálni  tak ako doteraz, avšak za 

prísnejších hygienicko – epidemiologickýcýh opatrení:  

 nemiešanie skupín,  

 výdaj stravy je časovo oddelený pre MŠ a pre ZŠ, 

 medzi deťmi/žiakmi sú pri stoloch zachované väčšie vzdialenosti, 

 žiak/dieťa si pri vstupe do jedálne vydezinfikuje ruky,  

 nemanipuluje s príborom, riadom, nechodí si po vodu, všetko mu bude 

prinesené až na stôl, 

 Výdaj jedla sa musí uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy.  

 Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. 

 Zamestnanci kuchyne nosia rúška alebo štíty a ochranné rukavice pri príprave jedla, 

likvidácii odpadov, dezinfekcii. 

 



Odpočinok detí 

 Odpočinok detí prebieha v spálni. 

 Predškoláci nemusia absolvovať povinný spánok na lôžku. 

 Medzi lôžkami je odporúčaná vzdialenosť aspoň 1 meter. 
 Výmena posteľnej bielizne je 1x do týždňa. 

 
 

Čistenie, upratovanie a dezinfekcia základnej školy 
 Pred otvorením riaditeľ zabezpečí: 

 dôkladné upratanie a dezinfekciu celej budovy školy, vrátane školského 

dvora, 

 bezdotykový teplomer,  

 dezinfekčný prostriedok pri vstupe do budovy, ako aj dostatok náplne,  

 tekuté mydlo z dávkovača, papierové utierky na utieranie rúk,  

 osobné ochranné pomôcky – rúška, okuliare  a ochranné štíty pre všetkých 

zamestnancov školy. 

 V miestnostiach vyučujúci zabezpečia časté a intenzívne vetranie.  

 Priestory základnej i materskej  školy  a hrové prvky v exteriéri  sa dezinfikujú  2x 

denne, podľa potreby aj opakovane, priestory umyvárne a toaliet po každej 

prestávke. 

 Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov; 

rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.  

 V umyvárke a pri každom umývadle musí byť  mydlo v dávkovači a jednorazové 

papierové utierky (obrúsky) pre bezpečné osušenie rúk. 

 Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa prvý deň vrátia rodičom, pretože sa 

nepoužívajú. 

 Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (odstránením  vrchného krytu koša). 

 

 
V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavného 
hygienika ÚVZ sa tento pokyn bude meniť, o čom bude každý z dotknutých účastníkov informovaný. 
 
 
V Hrabovci n/L., 29.5.2020                                                                             Mgr. Jana Sotáková  

                                                                                                                  riaditeľka školy 


