
Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 

Usmernenie vedenia školy k otvoreniu školy od 2.9.2021 

 

upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov na ŽS, Vrútocká 

58 v období od 2. septembra 2021  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu 

MŠVVaŠ SR  pre školský rok 2021/2022. 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ, Vrútocká 58. Popisujú 
organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia 
COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 
u zamestnancov alebo žiakov školy – covid automat. 

 
Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako 
„ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. 
Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.  
Každá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:  

 Rodič/zákonný zástupca – na webe školy, školský edupage a školský FB, písomne 
triednou učiteľkou, 

 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – pracovná porada 
 žiak – triednou učiteľkou v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného 

dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 

Úvod: 

1. Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava bude otvorená od 2.9.2021 pre všetky ročníky 

ZŠ, vrátane ŠKD a školskej jedálne. 

2. Dĺžka prevádzky školy:  

- Škola pre žiakov sa otvára od 7:30 – 7:55 hod. 

- Výchovno – vzdelávací proces (ďalej v-v proces/ začína od 8:00, končí podľa rozvrhu 

- ŠKD je otvorený dňa 2.9.2021 do 14:00 hod. V ostatných dňoch v riadnom režime (ranná 

– dlhá) 

- Škola bude postupovať podľa pokynov MŠVVaŠ a RÚVZ 

3. Pedagogickí zamestnanci /PZ/ a odborní zamestnanci /OZ/ zabezpečia rozstupy medzi žiakmi 

počas v-v procesu. 

4. Vedenie školy v rámci svojej kompetencie v prípade objektívnych príčin /pokles žiakov, 

učiteľov a pod./ si vyhradzuje právo zmeniť organizáciu vyučovania po týždni. 

 

1 Podmienky prevádzky a vnútorný režim ZŠ 
1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy elektronické 

(edupage) vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie (viď. príloha 1) 

2. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné 

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

karanténne opatrenie (príloha 1). 

3. Je prísny zákaz vstupu zákonných zástupcov, rodinných príslušníkov a cudzích osôb do 

budovy školy. Vstup do školy povoľuje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu. 

4. V škole bude prebiehať ranné meranie teploty. 



5. Žiak po zmeraní telesnej teploty vo vestibule školy a dezinfekcii rúk sa v šatni prezuje 

a odchádza do triedy. 

2 Personálne zabezpečenie: 
1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci 

školy. 
2. Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci školy. 

 

3 Zákonný zástupca: 
1. 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). 

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 
základnej školy do konca školského roku 2021/2022.  

4. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy elektronické 

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

karanténne opatrenie (príloha 1) 

5. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá 

elektronické vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 

nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 3). 

6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  

7. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola 

u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok 

sa žiak nemôže zúčastňovať v-v procesu. 

8. Zákonný zástupca môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe 

idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 dní musí zákonný zástupca predložiť 

„potvrdenie o chorobe“ (ospravedlnenka) od všeobecného lekára. 
 

 

4 Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu: 
 

1. Úprava rozvrhu a vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa sa prispôsobuje aktuálnej 
situácii. 

2. Slávnostné otvorenie školského roka pre 1. ročník sa uskutoční na školskom ihrisku (v 
prípade nepriaznivého počasia v telocvični) aj za prítomnosti rodičov 2.9.2021 o 8:30 do 
11:40. Následne idú žiaci 1.ročníka so svojimi rodičmi do svojich tried. Počas pobytu 
v interiéri školy musia mať žiaci aj rodičia rúška. 

3. Otvorenie školského roka pre žiakov 2. až 9. ročníka sa uskutoční 2.9.2021 o 8:00 do 10.30. 
 

5 Opatrenia školy kvôli prevencii COVID-19: 
 

1. Žiaci prichádzajú a odchádzajú v dostatočných rozstupoch.  
2. Žiaci si odložia rezervné rúško do tašky. 
3. Žiak si v priebehu dňa odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 

4. Všetci žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy. 

5. Všetci zamestnanci základnej školy nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. 

6. Žiak počas v-v procesu dodržiava zasadací poriadok. 

7. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

8. Opakovane treba upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel, aj po použití wc. 
9. Počas prestávok pedagóg vykonávajúci dozor minimalizuje kontakt medzi skupinami. 
10. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a papierovými obrúskami. 



11. Upratovací personál bude vykonávať priebežnú dezinfekciu dotykových plôch, ostatných plôch 
a predmetov /kľučky, toalety, umývadlové batérie a pod./ 3x denne. 

12. Odpadkové koše v triedach sú bez krytu. 
13. V rámci preventívnych opatrení by sa žiak počas dňa nemal dotýkať rukou tváre /nos, oči, 

ústa/, iba po umytí a dezinfekcií rúk. Po dezinfikovaní rúk musí čakať jednu minútu, aby mohol 
použiť ruky. 

14. Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách 

a v priestoroch školy. 

15. Základná umelecká škola sa riadi primerane usmerneniami tohto materiálu. 
 

6 Stravovanie v školskej jedálni: 
 

1. Školská jedáleň bude zabezpečovať teplú stravu iba stravníkom Základnej školy, Vrútocká 58. 
2. Za dodržiavanie hygienických pokynov je zodpovedný poverený zamestnanec školy. Dozor 

konajúci pedagóg. 
3. Výdaj obeda bude prebiehať nasledovane, v čase od 12.00 – 14.00 hod.: 

a. Žiaci si pred vstupom do jedálne vydezinfikujú ruky /dávkovač na dezinf./ 
b. Žiaci stoja v dostatočných rozstupoch pred výdajným okienkom 
c. Žiaci dostanú obed na tácke spolu s príborom 
d. Pred odchodom si žiaci vydezinfikujú ruky 

4. Po odstravovaní každej skupiny ŠKD bude stôl vyčistený a vydezinfikovaný. 
5. Žiaci vstupujú do jedálne postupne. 

 

7 Pri podozrení na ochorenie COVID -19 
 

1. Zákaz vstupu všetkým osobám, ktoré prejavujú príznaky ochorenia / zvýšená telesná teplota, 
kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie 
dýchacích ciest/. 

2. Ak žiak počas v-v procesu vykazuje prejavy príznakov ochorenia COVID-19, bude okamžite 
umiestnený v samostatnej vyhradenej miestnosti a bude privolaný zákonný zástupca žiaka. 
Poverený zamestnanec je povinný túto skutočnosť nahlásiť vedeniu školy. 

3. Ak sa u zamestnanca prejavia príznaky ochorenia COVID-19 počas pracovnej doby, 
bezodkladne informuje vedenie školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím 
rúška. 

4. Ak je podozrenie na zamestnanca na COVID-19 informuje o negatívnom/pozitívnom výsledku 
zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje RÚVZ. 

8 Pracovno-právne vzťahy 
 

1. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 
zmluvy a pracovnej náplne. 

2. Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená 
klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, 
zamestnávateľ môže: 

- sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) 
alebo 

- ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 
prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce. 
 

 
 

 
 
V Bratislave, dňa 23.8.2021     Mgr. Lukáš Srnka 
        Riaditeľ školy 
 



Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom 

zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať 

prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka  

Dátum narodenia dieťaťa/žiaka  
Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka  

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: ..................................................................................................... 

*vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka 

 

Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že: (označte „X“) 

□ dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, 

kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), 

známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka), 

□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu/žiakovi 

nenariadil karanténne opatrenie, 

□ dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,2 

□ v prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí: 

a má menej ako 12 rokov: 

□ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky splnili povinnosti 

domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si 

uplatňujú status plne zaočkovaných osôb3,. 

a má viac ako 12 rokov: 

□ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo obdržal negatívny 

výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status plne zaočkovanej osôby3. 

 

Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov ochorenia dieťa/žiak 

musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého 

vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch. 

 

V ................................. dňa ................... ........................................................................................ 

 podpis 

 (zákonný zástupca/plnoletý žiak) 

 
1 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo 

fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, 
alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez 
použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v  zmysle definície aktuálne 
platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19). 

2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k 
nariadeniu karantény. 

3  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 
COVID-19. 



 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 Podmienky prevádzky a vnútorný režim ZŠ
	2 Personálne zabezpečenie:
	3 Zákonný zástupca:
	4 Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu:
	5 Opatrenia školy kvôli prevencii COVID-19:
	6 Stravovanie v školskej jedálni:
	7 Pri podozrení na ochorenie COVID -19
	8 Pracovno-právne vzťahy

