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I. Prevádzka ZŠ a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia žiakov od 2. 9. 2021 do 30.6. 2022 

Zákonný zástupca žiaka pred prvým nástupom do školy a následne po každom prerušení 

dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní / vrátane 

sviatkov a víkendov/predkladá „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V „Zelenej fáze“ 

Školského semaforu je toto tlačivo vysoko odporúčané, nie povinné.  

• Prevádzka školy bude v čase od 7.30 h do 17.15 h. Ranný klub detí bude podľa 

schváleného harmonogramu prevádzky ŠKD v jednotlivých oddeleniach od 6.30 hod. 

- do 7.30 hod , žiaci 1.stupňa môžu ostať v ŠKD do 17.15 h. Odporúčam, aby žiaci 

prvého ročníka neostávali až do 17.15 hod., max. do 16.00 hod. počas adaptácie 

v mesiaci september . 

• Školská dochádzka je povinná, rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich 

vyučovacích dní .Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu ochorenia 

musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže 

mať za následok zhoršenú známku zo správania , prípadne nutnosť vykonania 

komisionálnej skúšky.   

• Krúžková a iná popoludňajšia záujmová činnosť v priestoroch školy bude realizovaná 

v zmysle aktuálnych protipandemických opatrení – platného aktuálneho COVID 

AUTOMATU s rešpektovaním nemiešania  sa skupín žiakov. 

• Žiaci budú prichádzať do školy v čase 7.30 – 7.55 hod.  podľa nasledovného 

harmonogramu: 

 

 7:30 h =    1. stupeň - od 6. 9. 2021 

     7:45 h =    2. stupeň - od 6.9. 2021  

 

• Platí prísny zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov školy.  

• Odporúčame chodiť do školy pešo, prípadne ak použijete auto ,parkovať pred obecným 

úradom, pri Remeselnom dvore, za kostolom a podobne. Žiadame  vodičov, aby boli 

k sebe ohľaduplní !!! 

• Žiak príde v určenom čase do školy v rúšku, vstúpi do vestibulu  školy a vydezinfikuje 

si ruky na  bezdotykovom dávkovači dezinfekcie. 

• Následne žiak s rúškom na tvári ide priamo ku vlastnej šatňovej skrinke, prípadne 

vešiaku v šatni,  prezuje sa a odíde do triedy, do ktorej bol zaradený. Rúško v interiéri 

je pre žiakov i zamestnancov povinné. Výnimku z povinnosti nosenia rúšok v interiéri 

upravuje Vyhláška  ÚVZ 237/2021 / rúško nemusia mať napríklad žiaci s poruchami 

autistického spektra,  riaditeľ školy nemá v kompetencii udeľovať výnimky.   

• Škola bude denne vykonávať ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk.  

• Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko–epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači 

a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša. 

• Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy. Žiak má pri sebe aj  

minimálne jedno náhradné rúško.  



• Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško 

alebo respirátor všade vo vnútorných priestoroch školy. 

• Nepedagogickí zamestnanci nosia rúško alebo respirátor v priestoroch školy.  

• V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina žiakov, bude zabezpečené časté a intenzívne 

vetranie.  

• Klimatizácia sa neodporúča používať.  

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 2x denne. Dezinfekcia 

dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký 

počet ľudí, bude vykonávaná minimálne trikrát denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí). Podľa potreby sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa 

žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy 

nachádzajú pomocou dezinfekčného prístroja  určeným na dezinfekciu interiérových  

priestorov - zabezpečí p. školník po skončení prevádzky školy, priebežne  sa vykonáva 

dezinfekcie exteriérových priestorov v školskom areáli – altánok, hojdačky, preliezky 

ap. dezinfekčným prístrojom určeným na exteriér.   

• Zamestnanci školy pred prvým vstupom do zamestnania elektronicky odovzdajú 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (do 31.8.2021). Povinne nosia rúško vo všetkých 

priestoroch školy / okrem konzumácie jedla a nápojov/. Od 1.9. 2021 sa zamestnanci  

nemusia testovať ani predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Zamestnávateľ však má 

povinnosť zabezpečiť ,aby zamestnanci s príznakmi ochorenia COVID-19 nevstúpili 

na pracovisko ,alebo okamžite opustili pracoviska v prípade ak sa  začnú prejavovať 

u nich príznaky ochorenia COVID 19.   

 

II. Výchovno - vzdelávací proces  v škole od 3. 9. 2021  
 

• Škola bude otvorená od 7.30 h do 17.15 h. 

• Ranný klub pre prihlásené deti v ŠKD od 6.30 -hod. do 7.30. hod.  

• Telesná výchova bude realizovaná v školskom areáli, prípadne na ihrisku obce. Počas 

cvičenia nenosíme rúško.   

• Učitelia výchovných predmetov budú v prípade priaznivého počasia realizovať výučbu 

so žiakmi v exteriéroch školského areálu, napr. v altánku. 

• Pri pobyte vonku nenosíme rúška.  

• Veľká prestávka sa bude realizovať pobytom vonku v určených priestoroch pre triedu, 

aby sa nepremiešavali skupiny detí.  

• Žiaci môžu ísť v prípade priaznivého počasia na krátkodobý pobyt vonku, podľa 

schváleného harmonogramu – max.  4  triedy naraz – v  oddelených sektorov A , B, C 

,D  v  areáli školy. Harmonogram pobytu vonku je samostatná príloha pre triedy 1. 

stupňa a samostatná príloha pre triedy 2. stupňa.  

• Návšteva WC nesmie byť hromadne, učiteľ púšťa žiakov priebežne počas celého  

vyučovania. 

• Vyučujúci zodpovedá za časté vetranie v triedach a dodržiavanie nosenia rúšok. 

• Vyučujúci a triedni učitelia zodpovedajú za informovanosť žiakov o pravidlách 

prevádzky v ZŠ 

 

 



III. Prevádzka ŠKD: 
 

• Ranná družina: od 6,30 – 7,30 hod. – deti sú o svojich triedach a podľa rozpisu 

• Výchovná činnosť: po skončení vyučovania v danej triede do 16,30 hod. 

• Zberná družina: od 16,30 – do 17,15 hod. – deti sú vo svojich triedach 

 

• Výchovná činnosť prebieha v kmeňových triedach po skončení vyučovania, 2. A (z 

Komunitného centra) je v triede 4. A 

• Pobyt vonku sa riadi harmonogramom pre jednotlivé triedy, činnosť s deťmi vonku je 

realizovaná po sektoroch, deti sa nezdružujú, oddelenia nemiešajú 

• Stravovanie prebieha v rámci ŠKD podľa harmonogramu stravovania 

• Rodič ráno dieťa do ŠKD odprevádza len pred vchod školy a dieťa si vyzdvihuje 

zazvonením na zvonček pri vchode do budovy školy 

• Bližšie informácie o prevádzke jednotlivých oddelení ŠKD dostanú rodičia d svojich 

vychovávateľov. 

• Informácie o poplatkoch v ŠKD: Všeobecne záväzným nariadením obce Miloslavov 

č.1/2021 schváleným Obecným zastupiteľstvom dňa 12. 8. 2021 s účinnosťou od 1. 9. 

2021, v Článku III – Školský klub detí (ŠKD) – výška mesačného príspevku na 

čiastočnú hradu nákladov na činnosť ŠKD je 40 eur/mesiac. 

• Ak má zákonný zástupca v ŠKD súčasne druhé dieťa, uplatní sa zľava 50 % - čo činí 

poplatok 20 eur/mesiac 

• Ak má zákonný zástupca v ŠKD súčasne tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, uplatní sa 

zľava 75 % - čo činí poplatok 10 eur/mesiac 

• Ak zákonný zástupca predloží potrebné doklady ktorými spĺňa dané podmienky a je 

v hmotnej núdzi, poplatok za ŠKD neuhrádza 

•              Poplatok sa uhrádza na číslo účtu s uvedením variabilného symbolu pridelené 

dieťaťu      

•              vždy do 15teho dňa v príslušnom mesiaci. Bližšie informácie podajú 

vychovávatelia.  

 

IV. Stravovanie v školskej jedálni  
 

Stravovanie v ZŠ zabezpečuje firma PINO 

• Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11.30 - 14.30 hod.  podľa osobitného organizačného 

zabezpečenia. Je vypracovaný Harmonogram obedov. 

• Žiak, alebo zákonný zástupca je povinný odhlásiť obed najneskôr v daný deň do 6.59 

hod.  

• Obedy sa budú vydávať podľa novej platnej legislatívy platnej od 1.8.2021. Dotácia 

štátu na jeden obed je 1,30 € na jedného žiaka vo forme daňového bonusu alebo 

doplatku, tak ako  túto skutočnosť oznamovali  zákonní zástupcovia zriaďovateľovi. 

Aktuálne informácie aj s prihláškou na obed sú v sekcii stravovanie.   

• Cena stravnej jednotky platná od 01.09.2021, ktorú uhrádza rodič je : 

• stupeň: 2,05 Eur  

• stupeň: 2,14 Eur 

▪ Cena stravnej jednotky platná od 01.09.2021, ktorú uhrádza 

zamestnanec: 3,10 Eur 



 

• Žiak prichádza do školskej jedálne s rúškom. Po vstupe do priestorov ŠJ si každý umyje, 

vydezinfikuje ruky. Rúško si pri konzumácií jedlá odloží.   

• Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým zabaleným príborom. Žiaci si sami jedlo, 

šalát  a pitie nedokladajú. Žiakom sa naberá aj polievka,  

• Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.   

• Do jedálne budú žiaci vstupovať podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa, ktorý 

zodpovedá za bezpečnú a plynulú koordináciu jednotlivých skupín podľa 

harmonogramu. 

• Harmonogram  obedov  je osobitná príloha. 

• Dočasne sa budú vydávať obedy pre žiakov 1. stupňa ZŠ  do jednorázových plastových 

boxov. Tieto obedy sa budú konzumovať vo vlastnej triede, žiaci si budú nosiť vlastný 

príbor. Nie je povolené nosiť si obedy v“ krabičke“ domov. Náklady na plastové 

jednorázové boxy  znáša 50 % Základná škola a 50% OZ Naša škola Miloslavov.  

 

V. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 
Zákonný zástupca: 

• predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni „Vyhlásenie“ 

o bezpríznakovosti . Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť (tlačivo 

v prílohe č.1), s výnimkou, keď je škola v zelenom okrese, tak  toto tlačivo nie  je 

povinné, ale vysoko odporúčané.  

• rešpektuje, že 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, 

• berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov 

COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej  karanténnej miestnosti a kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Následne telefonicky 

kontaktujú  pediatra a konajú podľa jeho pokynov. Výsledok oznámi zákonný zástupca  

triednemu učiteľovi,   

• zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky 

v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň, 

• zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk), 

• dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté 

v tomto dokumente, 

• rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou, zákaz vstupu rodičov do budovy 

školy.  

• rodičom odporúčame komunikáciu so školou cez Edupage 

• riadi sa manuálom opatrení ( Školský  SEMAFOR) vydaných Ministerstvom 

školstva  a platným COVID AUTOMATOM. 

 

 



VI. Ďalšie informácie:  

 

• ZŠ nebude organizovať  hromadné akcie v školskom roku, napr.  nebude Škola v 

prírode, Lyžiarsky kurz, akadémie, besiedky pre rodičov, divadlá a podobne 

• krúžková činnosť bude povolená len pre dané, rovnaké skupiny žiakov – tried 

• Rodičovské združenie  – bude formou- online 

• Konzultácie  pre rodičov budú formou- online 

• Prípadné potrebné stretnutia rodičov v škole z dôvodu riešenia individuálnych situácií 

v rodine, budú len so súhlasom riaditeľky školy a v určených priestoroch. Je potrebné, 

aby každý návštevník školy, ktorý má súhlas riaditeľky školy, pred vstupom do 

budovy odovzdal vyplnené a podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti 

návštevníka školy “ 

• Rodič, zákonný zástupca, môže požiadať o tzv. „ domáce vzdelávanie “ pre svoje 

dieťa v zmysle platnej legislatívy. Bližšie info u riaditeľky školy. 

• Rodič, zákonný zástupca, môže požiadať o oslobodenie od klasifikácie predmetu  

a oslobodenie z predmetu a to v odôvodnených prípadoch v zmysle platnej legislatívy.  

• Pracovné porady, zasadnutia MZ a PK budú podľa aktuálnej  epidiomologickej 

situácie  prezenčne alebo dištančne. 

• Všetci zamestnanci spoločne zodpovedáme za vytvorenie bezpečného prostredia 

v našej škole.  

 

V Miloslavove, dňa 25.8. 2021 

PaedDr. Alena Jančeková 

                                                 


