
 
 

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

     Dodatok č. 6 
 

Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 
I.stupňa základnej školy, špeciálnej triedy a školského klubu detí 

 

od 15.03.2021 
šk. roku 2020/2021 

 

 
Všeobecné informácie 
Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia  
podľa: 
a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021), 
b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú 
zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, 
c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR, 
d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom 
na priebeh výchovno_vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú. 

 

Podmienka vstupu žiakov do priestorov školy je povinné vyplnenie tlačiva: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 
(umiestnené na webovej stránke školy – tlačivo 11/a), ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť 
k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo 
negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie 
staršieho ako 7 dní alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania. 
 
Kontrolu vykoná riaditeľkou školy v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľ/vychovávateľka). 
Zákonný zástupca následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho výsledku testu na COVID-19 odovzdá ,,Čestné 

vyhlásenie o bezinfekčnosti“ poverenej osobe. 

!!!!! Bez týchto tlačív nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy!!!! 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný, možný je len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným 

prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy 

alebo žiaka školy. 

 

Povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno - vzdelávacieho procesu v interiéri i v exteriéri školy platí pre všetkých 

žiakov, od 15. 3. 2021 pre zamestnancov školy nosenie respirátora FFP2.  

Žiak má vždy jedno rúško náhradné, odložené v skrinke, príp. v školskej taške. 

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby zabezpečili na každý deň pre svoje dieťa dve rúška. Škola 

nesupluje povinnosti zákonného zástupcu pri zabezpečovaní rúšok!  
 

 
ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA 

1. - 4. ročník a špeciálna trieda 

 Vstup do budovy školy bude pre žiakov ranného šk. klubu zabezpečený vchodom A  

 Príchod žiakov do školy – príloha A 

 Prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu  - príloha B 

 Pred vstupom do budovy školy sa bude vykonávať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk. 

 Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško). 
 Opakovane upozorňovať  žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.  

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.  



 
 

 Výchovno-vzdelávací proces a s ním spojené aktivity  ak bude  možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy 
alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.  

 Počas prestávok sa budú žiaci i tr. učitelia zdržiavať len vo svojich triedach. 

 Prestávky medzi hodinami v danej triede budú pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po 
chodbách alebo v exteriéri a minimalizovaním kontaktov medzi triedami i jednotlivcami. 

 Telesná a športová výchova sa bude realizovať len v exteriéri pokiaľ to počasie dovolí, v prípade nepriaznivého počasia 

ostanú žiaci v kmeňovej triede. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa 
nevyužívajú. 

 Hudobná výchova sa bude vyučovať len teoreticky. 

 

ŠKD 

 Prevádzka ŠKD bude od 6. 30 do 15. 30. hod. 

 Z prevádzkových dôvodov súvisiacich s nepremiešavaním skupín v ŠKD (možné prípadné dohľadanie úzkych 
kontaktov) je ŠKD IV.A zrušené. 

 Ranné ŠKD bude v hlavnej budovy, žiaci vstupujú cez vchod A (platí len pre družinárov), pri príchode musia zazvoniť 
a následne si pri dverách vydezinfikujú ruky. Po prezutí idú rovno do svojej triedy. Na chodbách je zabezpečený 
dozor p. vychovávateľkami. Tie budú vykonávať ranný filter. 

 Poobedný ŠKD bude realizovaný pre každú triedu samostatne. Každé oddelenie bude mať svoju vychovávateľku 

a prideleného pedag. zamestnanca. 

 Oddelenie ŠKD I.A a I.B bude v hlavnej budove. 

 Oddelenie ŠKD II.A a III.A bude v budove ŠKD. 

 Poplatok za ŠKD - od 01.01.2021 nadobúda účinnosť VZN č.2/2020 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom - . V § 3 bod 1 znie „1. Na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou a prevádzkou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného 

žiaka sumou 10,00 Eur.“ Prepočítanú čiastku 6,00 EUR za mesiac marec 2021 je nutné uhradiť do 17.03.2021 

vychovávateľkám v jednotlivých oddeleniach ŠKD.  

 
Stravovanie 

 Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy 
vzdelávania a zamestnancov školy.  

 Žiaci I.stupňa a špec.tr. (žiaci prijatí na stravovanie od zač.šk.roka), budú automaticky prihlásení od 15. 3. 2021. 

Rodičia, ktorých deti sa nebudú zúčastňovať prezenčnej výučby, alebo nebudú mať záujem o stravovanie sú povinní 

svoje dieťa odhlasovať/prihlasovať zo stravy obvyklým spôsobom do 14,00 hod. deň vopred a v pondelok do 7,00 

hod. do pondelka do 8.00 hod. 

 Pri vstupe do školskej jedálne si žiaci dôkladne umyjú ruky vodou  a mydlom z dávkovača, utrú do 
jednorázových papierových vreckoviek pod dozorom pedagogického zamestnanca (triedny učiteľ, 
vychovávateľka, zastupujúci pedagogický zamestnanec) vždy podľa stanoveného časového harmonogramu.  

 Do ŠJ vstupujú žiaci s nasadeným rúškom, ktoré si dávajú dole iba počas konzumácie jedla. 

 Žiaci dodržiavajú zonáciu priestorov jedálne pri sedení za stolmi podľa tried. 

 Žiaci pri výdajnom okienku dodržiavajú rozostupy. 

 Pokrmy vydáva personál vrátane samostatne zabalených príborov. Polievku nakladá žiakom pridelený 
personál.  

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

 Obedy sa nevydávajú žiakom do obedárov!   

 
 

Školská dochádzka 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, tak: 

 škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 
 zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt s triednou učiteľkou ohľadne vzdelávania. Ak tak neurobí 

v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a 



 
 

riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní, 
 ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so 

školou podľa druhého bodu, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 
 zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

 
Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: 

 im bola nariadená karanténa/izolácia, 
 ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom 

nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno, 
 ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. 

 
Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 
 
Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom 
výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo 
školy vylúčené. 

 

 
Toto usmernenie riaditeľky školy sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy. Zároveň platia aktuálne 

epidemiologické opatrenia. 

Usmernenie je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti. 
 
 

Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa 
podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť 
udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného 
činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!  
 
 

V Trnovci nad Váhom, 11. 3. 2021                                   Mgr. Miriam Žigová 

                                                             riaditeľka školy



 
 

 


