
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica 

 
Pokyny 

upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu 
základnej školy v školskom roku 2020/2021 

 
Riaditeľka školy na základe dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných 

školách pre školský rok 2020/2021“ zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo) vydáva tieto pokyny upravujúce podmienky prevádzky Základnej 

školy s materskou školou Jána Bakossa na obdobie školského roka 2020/2021. 

Dokument stanovuje základné prevádzkové podmienky základnej školy po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Dokument upravuje 

iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú nad rámec od štandardných podmienok 

vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.  

 

Prevádzka školy sa bude riadiť „Semaforom“.  Správanie sa dotknutých osôb počas jednotlivých fáz (zelená, 

oranžová, červena) bude zverejnené na infografike na vstupných dverách do základnej školy a na web 

stránke školy. 

Informácia o tom, v akej farebnej fáze sa naša škola nachádza, bude zverejnená na vstupných dverách  

do základnej školy a na web stránke školy. 

Škola bude pravidelne sledovať pokyny a nariadenia Hlavného hygienika SR a usmernenia RÚVZ 

a v súvislosti s tým sa budú podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy aktuálne meniť. 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v období od 2. 9. 2020 do 18. 9. 2020 

 Prevádzka  základnej školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.  

 Školský klub detí (ŠKD) je v prevádzke po skončení vyučovania  do 16.30 hod. 

 Dočasne bude k dispozícii 9 školských klubov. Žiaci rôznych tried sa v ŠKD nebudú spájať. 

 Ranný ŠK nebude k dispozícii.  Žiaci po príchode do školy pôjdu rovno do svojej triedy, kde ich bude 

čakať pani učiteľka. 

 Vyučovanie žiakov 1. a 2. ročníka končí o 11.00 hod. O 11.00 hod. žiaci po triedach pod vedením 

vychovávateľov odchádzajú na obed a následne do ŠKD. 

  Vyučovanie žiakov 3. a 4. ročníka končí o 11.25 hod. O 11.30 hod. žiaci po triedach pod vedením 

vychovávateľov odchádzajú na obed a následne do ŠKD. 

 Vyučovanie žiakov 5. ročníka končí o 12.00 hod. O 12.00 hod. žiaci pod vedením učiteľa, s ktorým majú 

poslednú vyučovaciu hodinu odchádzajú na obed a následne odchádzajú zo školy domov. 

 Vyučovanie žiakov 6. – 9. ročníka končí o 12.25 hod. O 12.25 hod. žiaci pod vedením učiteľa s ktorým 

majú poslednú vyučovaciu hodinu odchádzajú na obed a následne odchádzajú zo školy domov. 

 Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, po skončení vyučovania resp.  po naobedovaní opustia budovu školy. 

Nezdržujú sa zbytočne v priestoroch školy, ani sa nezhromažďujú pred školou.  

 Žiaci 1. stupňa používajú rúško pri pohybe v interiéri školy mimo svojej triedy. Vo svojej triede majú 

doporučené používať rúško.  

 Žiaci 2. stupňa povinne používajú rúško pri pohybe v interiéri školy aj v rámci svojej triedy.  

 Škola na začiatku školského roka neorganizuje hromadné otvorenie školského roku s výnimkou žiakov 

1. ročníka. Privítanie žiakov 1. ročníka sa bude konať za priaznivého počasia v školskej záhrade.  

Ak počasie nebude priaznivé, privítanie prvákov prebehne v triedach. Ostatní  žiaci budú mať otvorenie 

školského roka vo svojich triedach. 



 Do budovy školy nebude rodičom umožnený vstup. V nevyhnutnom prípade, žiaka 1. ročníka môže 

sprevádzať v budove školy jedna dospelá osoba.  

 Pri príchode do školy je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť osôb od seba a nezhromažďovať sa 

pred školou.  

 Žiaci do budovy školy vstupujú s prekrytými dýchacími cestami a prechádzajú ranným filtrom.   

Pri vchode do školy si vydezinfikujú ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Náhodne vybraným 

žiakom môže byť zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom. Teplota sa nikde nezaznamenáva ani 

nespracováva. 

 Ak nameraná telesná teplota pri prvom meraní bude v rozmedzí 37°-37,5°C, meranie sa zopakuje po 5 

minútach pokoja. Ak aj pri druhom meraní bude nameraná telesná teplota v rozmedzí 37°- 37,5°C, 

meranie sa zopakuje tretíkrát po 5 minútach pokoja. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2°C, žiak 

do ZŠ nebude prijatý a bude kontaktovaný zákonný zástupca žiaka, ktorý si dieťa prevezme. 

 Do školy ani do ŠKD nesmie vstúpiť 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).  

 Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí 

rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bude kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

 Po príchode do šatňového priestoru sa žiak prezuje obvyklým spôsobom, odloží si topánky, kabát, ...  

do skrinky a odchádza si umyť ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami. (Umytie rúk mydlom umiestneným v dávkovači, osušenie papierovou 

utierkou). Potom sa žiak bez zbytočného odkladu  presunie do svojej triedy. Po celý čas používa rúško. 

 Výchovno-vyučovací proces bude podľa možností prebiehať tak, aby žiaci nestriedali učebne. 

 Telesná výchova sa bude realizovať v exteriéri školy. Školská telocvičňa sa v uvedenom období používať 

nebude. 

 Žiaci rôznych tried sa na vyučovaní nebudú spájať. 

 Krúžková činnosť v mesiaci september nebude prebiehať. 

 

Školské stravovanie 

 Strava  bude vydávaná pracovníkom školskej jedálne po skončení vyučovania. 

 Pri príprave a vydávaní jedál sú vo zvýšenej miere dodržiavané hygienické pravidlá. 

 Pokrmy vydáva personál školskej jedálne. Deti si jedlo a pitie sami nenakladajú.  

 Príbor dostane každý žiak zabalený.  

 Žiaci budú do školskej jedálne prichádzať po skupinách tak, aby bola dodržaná bezpečná vzdialenosť 

medzi deťmi. 

 Pri striedaní jednotlivých skupín budú dodržiavané hygienické opatrenia.  

 Do jedálne budú triedy prichádzať dvomi vchodmi. Jednotlivé triedy sa budú stravovať pri samostatných 

stoloch tak, aby boli dodržané hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

 Odhlasovanie zo stravy bude prebiehať zaužívaným spôsobom. 

 Škola nebude v uvedenom období poskytovať stravu cudzím stravníkom. 

Zabezpečenie dezinfekcie prostredia v budove školy 

 Osoba sprevádzajúca žiaka do školy, resp. zo školy nevstupuje do priestorov  budovy školy, žiaka 

prevezme, resp. odovzdá pedagogický zamestnanec školy pri vchode.  

 V miestnosti, v ktorej sa žiaci zdržujú, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami. 



 Nesmú sa používať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 

 Priestory telocvične nie sú prístupné na telesno-výchovné aktivity, ani na iné účely. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne, resp. podľa potreby. 

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

ľudí, je vykonávaná minimálne dvakrát denne, resp. podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne. 

Zákonný zástupca  

 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).  

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) 

a papierové jednorazové vreckovky.  

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy  

a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.  

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 4) a  písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie (príloha č. 5). Obidve tlačivá sú k dispozícii na web stránke školy. 

 Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie (príloha č. 5). 

 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. 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v období od 21. 9. 2020  

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržania protiepidemických opatrení 

a odporúčaní  bude prevádzka základnej školy prebiehať  v bežnom režime, za dodržiavania pokynov 

a nariadení  Hlavného hygienika SR a usmernenia RÚVZ. 

Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. 

V prevádzke bude 6 školských klubov, do ktorých budú zadelení žiaci jednotlivých tried 1. stupňa.  

Naďalej bude v platnosti „Semafor“. 

V prípade potreby, škola prispôsobí organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania aktuálnej situácii. 

V prípade, že zo strany MŠVVaŠ, ÚVZ SR alebo iných relevantných inštitúcií dôjde k zmenám alebo ďalším 

úpravám podmienok prevádzky základných škôl a školských jedální, budú podmienky prevádzky školy 

aktualizované. 

 
 
 
V Banskej Bystrici 27. 08. 2020 
 

Mgr. Janka Danihlíková 

riaditeľka ZŠ s MŠ 


