
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302  

Dodatok č. 4 
Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí  

od 15.10.2020 šk. roku 2020/2021 

 

OPATRENIE 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 

podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia 

COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 

a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné 

opatrenie: 

 

VŠETKÝM OSOBÁM SA ZAKAZUJE s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania 

POHYBOVAŤ SA NA VEREJNOSTI V EXTERIÉROCH, V PRIESTOROCH INTERIÉROV BUDOV alebo v 

prostriedkoch verejnej dopravy BEZ PREKRYTIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST (NOS A ÚSTA) 

RÚŠKOM, RESPIRÁTOROM BEZ VÝDYCHOVÉHO VENTILU, ŠÁLOM, ČI ŠATKOU. 

 

 

VŠETCI ŽIACI NOSIA RÚŠKO !!! 
 

 

ŽIADAME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV, ABY ZABEZPEČILI  

NA KAŽDÝ DEŇ PRE SVOJE DIEŤA DVE RÚŠKA.  

ŠKOLA NESUPLUJE POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU PRI ZABEZPEČOVANÍ RÚŠOK! 

 

 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! 
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom  
školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby . 
Na  komunikáciu  externých  osôb  so  školou  počas  úradných  (stránkových)  
hodín treba využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný 
spôsob  komunikácie  je  možný  len  so  súhlasom  riaditeľa  školy  za  vyššie  
uvedených podmienok.  

Upozornenie na minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

 

 
 



Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa nevyužívajú, a to ani pre 
externé fyzické či právnické osoby.  
Nespájajú sa žiaci rôznych tried – ETV, NBV, TSV – vyučovanie daných predmetov v ucelených 
triedach.  
Aktivity sa organizujú väčšiu časť dňa vonku v areáli školy.  
Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov sa neumožňuje. 
Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno 
vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neumožňuje. 
 
Školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy 
pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske 
kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické 
kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode sú zakázané. 
 
 
PREVÁDZKA ŠKD  
V interiéri aj v exteriéri ŠKD je rúško povinné! Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca 
osoba sa nezdržiava vo vnútornom priestore ŠKD. 
 
 
 
POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
 
V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 
- podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom 

alebo všeobecným lekárom) 
- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným 
lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o 
chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov 
všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez 
ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
V Trnovci nad Váhom 15.10.2020                                                   
                                             Mgr. Miriam Žigová   

riaditeľka školy  


