
 
 

 

INTERNÁ SMERNICA Č. 01/2020 O VNÚTORNOM REŽIME ŠKOLY 

A MATERSKEJ ŠKOLY OD 1. SEPTEMBRA 2020 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Riaditeľ školy vydáva túto internú smernicu, ktorej predmetom je stanoviť jednotné usmernenie 

k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania žiakov 1. –9. ročníka Základnej školy 

s materskou školou Rudolfa Dilonga  od 1. septembra 2020 pre školský rok 2020/2021. 

2. Smernica je vypracovaná na základe odporúčaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/ zo 

dňa 26. augusta 2020 kvôli prevencii nákazy COVID-19 a Rozhodnutia zriaďovateľa č. BUSP‐
55/2020/DSU‐ 3276 o otvorení školy v bežnom režime.  

Otvára sa prevádzka materskej školy, základnej školy, školských klubov detí a zariadení 

školského stravovania.  

3. Smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon), predmetného odporúčania  ministra školstva a RÚVZ v tejto veci a dokumentov 

vydaných ministerstvom školstva. 

Za správnosť smernice zodpovedá riaditeľ školy. 

4. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad 

rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

5. Škola je podľa pokynov zaradená k 1. septembru ako Zelená (bez pozitívnych žiakov, detí, 

rodičov, zamestnancov). V prípade, že u dieťaťa/žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo 

potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia MŠVVaŠ, časť Oranžová a 

Červená fáza. 

6. Nižšie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich 

dodržiavanie počas obdobia 16.9.–23.9.2020. 

 

Článok 2 

Všeobecné podmienky výchovno –vzdelávacieho procesu 

 

1.V čase od 1.9.2020 bude škola zabezpečovať výchovno–vzdelávací proces pre žiakov 1. –9. 

ročníka základnej školy a deti MŠ pri Oravici aj na Námestí M.R.Štefánika.  

Účasť žiakov na výchovno–vzdelávacej činnosti je riadna. 

2.Prevádzka školy je určená od 6:30 do 16:00. Žiaci sa učia vo svojich triedach, v termíne do 

16.9. sa nepremiešavajú na skupiny. Zloženie skupiny sa v priebehu dňa nebude meniť, teda 

žiaci zo skupiny budú spolu počas celej dĺžky denného výchovno –vzdelávacieho programu bez 

toho, aby sa skupiny počas dňa preskupovali.  

4.Obsah a forma výchovno–vzdelávacích činností sa realizuje tak, aby boli zaistené 

hygienicko–epidemiologické opatrenia. 

5.Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečia pedagogickí a odborní zamestnanci školy -

učitelia, vychovávatelia, asistenti učiteľa, špeciálny pedagóg. 

 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/


Článok 3 

Organizácia výchovno –vzdelávacieho procesu 

 

1.Výchovno–vzdelávací proces prebieha v čase od 7.40 podľa rozvrhu hodín. Od 6:30 do 7:30 

– funguje ranný školský klub. Žiaci 1. stupňa navštevujú školský klub max. do 16:00 v skupine 

svojej triedy. 

Prichádzajúci žiaci absolvujú zdravotný filter (kontrola zdravotného stavu, dezinfekcia rúk a 

meranie teploty vo vstupných priestoroch školy personálom školy) a odchádzajú priamo do 

svojej triedy.  

2.VVČ je organizovaná cez vyučovacie hodiny. Presný rozpis je určený rozvrhom hodín. 

Rozvrh hodín sa môže zmeniť a byť upravený, vychádza z predchádzajúceho rozvrhu 

vytvoreného počas mimoriadneho prerušenia prevádzky škôl pre potreby dištančného 

vzdelávania žiakov celej školy.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa bude konať v interiéri tried, v exteriéri podľa možností a 

telesno-výchovné aktivity v prípade nepriaznivého počasia sa budú konať aj v interiéri školy. 

Telocvičňa sa podľa odporúčaní MŠVVaŠ nebude využívať.  

Obed v školskej jedálni je daný pevným určeným časom obedovej prestávky pre jednotlivé 

ročníky.  

Žiaci 1. –4. ročníka odchádzajú na obed v sprievode vyučujúceho alebo vychovávateľa ŠKD. 

Žiaci 5. – 9. ročníka odchádzajú na obed bez sprievodu v určenom čase. 

3. Priebežné hodnotenie a klasifikácia predmetov bude prebiehať klasifikáciou.  

4. Odchod zo školského klubu bude podľa prihlášky. Rodič si vyzdvihne dieťa po zazvonení 

a počká v chodbičke, bez vstupovania do školy. 

5.Základná škola neorganizuje počas mesiaca september a zhoršenej situácie na Covid 19 

spoločné akcie–besiedky a iné hromadné podujatia.  

 

Článok 4 

Hygienicko–epidemiologické opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-191. 

 

1.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 školy.  

V prípade podozrenia na ochorenie COVID–19 bude škola bezodkladne riešiť vzniknutú 

situáciu s miestnym príslušným RÚVZ. 

2.Všetci zamestnanci, žiaci, zákonní zástupcovia a iné osoby sa musia v škole riadiť okrem 

ochranných opatrení určených v tejto smernici aj všeobecnými opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. 

 

Zamestnanec školy  

 

a. Pred prvým nástupom na pracovisko po otvorení školy je každý zamestnanec školy povinný 

vyplniť dotazník o zdravotnom stave (príloha zamestnanec). Zamestnanci predkladajú po 

každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že 

zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie (príloha zamestnanec/opätovný nástup) 

b. Je každodenne povinný na začiatku pracovnej doby absolvovať zdravotný filter. 

c. Učiteľ 1. stupňa organizuje presuny žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či 

spoločných priestorov tak, aby boli minimalizované kontakty medzi skupinami, jednotlivcami 

i zamestnancami školy. 



d. Je povinný nosiť rúško alebo ochranný štít pri pohybe v priestoroch školy alebo pri 

akýchkoľvek činnostiach so žiakmi mimo triedu, pri stretnutí so zákonnými zástupcami a 

cudzími osobami. 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny 

pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-

vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s 

aktuálnymi opatreniami ÚVZ. 

e. V triede zabezpečuje časté a intenzívne vetranie. 

f. Opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní, 

kedy je potrebné si zakrývať nos a ústa vreckovkou alebo ohnutým lakťom. 

g. Upratovací personál zabezpečuje upratovanie a dezinfekciu toaliet, dotykových plôch, 

ostatných povrchov alebo predmetov, zvlášť tých, ktoré používa veľký počet ľudí, minimálne 

dvakrát denne. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. 

h. Upratovací personál zabezpečuje najmenej raz denne dôkladné čistenie všetkých miestností, 

v ktorých sa žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú. 

i. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID–19 v priebehu jeho pracovného 

dňa, bezodkladne o tom informuje vedenie školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s 

použitím rúška. 

j. Podozrivý zamestnanec na Covid 19 nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia 

príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na 

ochorenie vyslovil lekár) alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky 

jeho úzke kontakty.  

k. V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca je vylúčená zo 

školského procesu osoba v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa 

usmernenia miestneho príslušného RÚVZ. 

V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. Ak 

sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy 

príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti.  

l. V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka sa vylúčia zo školského procesu osoby 

v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne 

príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika 

m. V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia je nutné uzatvoriť zariadenie do určenia 

ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ. 

 

 

Zákonný zástupca žiaka/dieťaťa MŠ 

 

a. Predkladá pri prvom nástupe žiaka /dieťaťa ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK 

a VYHLÁSENIE o BEZINFEKČNOSTI alebo po každom prerušení dochádzky v 

trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha ZŠ/MŠ 

o bezinfekčnosti) .  

b. Vyhlásenie je k dispozícii na stránke školy alebo v papierovej podobe u zástupcu školy. 

c. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

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

dezinfekcia rúk). Zabezpečí, aby žiak prichádzal do školy a odchádzal zo školy len s 

osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 



d. Do MŠ odovzdáva rodič dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy do triedy. 

Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z 

domáceho prostredia do materskej školy. 

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

f. V prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Nahlasuje  sa 

u o Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

g. Je povinný bezodkladne vyzdvihnúť svoje dieťa, pokiaľ sa u neho počas pobytu v škole 

objavia príznaky COVID-19. 

h. Nevstupuje do vnútorných priestorov školy. V prípade potreby konzultácie s 

pedagogickým zamestnancom je nutné vopred ju dohodnúť telefonicky alebo emailom, 

ktorý je uverejnený na webovej stránke školy. 

i. Osobné konzultácie sú v škole dovolené len vo výnimočných prípadoch v určených 

časoch a priestoroch a za špecifických podmienok. 

j. Dodržiava pokyny riaditeľa školy upravujúce podmienky prevádzky školy stanovené 

touto smernicou v predpísanom rozsahu. 

k. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v 

súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami a to iba po 

nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez vstupovania do 

tried a priestorov mimo šatne. 

l. V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so 

žiakom alebo pracovníkom škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť 

miestne príslušnému RÚVZ. 

 

Žiak/dieťa MŠ 

 

a. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

b. Pri vstupe do budovy školy je každý žiak povinný vykonať vo vstupných exteriérových 

priestoroch školy každodenný zdravotný filter realizovaný personálom školy–vizuálnu 

bezdotykovú kontrolu zdravotného stavu (červené oči, výtok z nosa a očí, kašeľ, zmeny 

na pokožke a vlasoch), meranie teploty a dezinfekciu rúk. V rámci ranného filtra 

merania teploty sa údaj nikde nezaznamenáva a nespracováva. 

c. Je povinný prichádzať načas a použiť dochádzkový číp.  

d. Po odložení vecí do skrinky odchádza do triedy, kde si umyje ruky bežným spôsobom, 

ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami. 

e. Žiak nosí rúško v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-

vzdelávací proces, okrem svojej triedy. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej 

školy deti MŠ nemusia nosiť rúška. 

f. Dodržiava odstupy od ostatných žiakov a minimalizuje svoj kontakt aj so žiakmi v 

triede. 

g. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 

umiestnený do samostatnej miestnosti, škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. 

h. Dodržiava všetky ostatné pokyny zamestnancov školy. 

i. Podozrivý žiak na Covid 19 nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia 

príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na 



ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej 

dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. spolužiaci v triede). 

j. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka 

manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, 

podpísané zákonným zástupcom;  

 pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu 

miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší 

sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne 

príslušným RÚVZ.  

k. Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa 

usmernenia MŠVVaŠ .  

 

l. Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19) 

dieťa nepreberie. 

m. Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.  

 

 

Cudzie osoby a návštevy  

 

majú vstup do budovy školy zakázaný. Vstupovať môžu len vo výnimočných prípadoch 

a za špecifických podmienok.  

 

Článok 5 

Stravovanie 

 

1.Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené prvé dva týždne podľa časových 

rozpisov a ďalšie dni v bežnej podobe počas obnovenej prevádzky pre žiakov 1. -9. 

ročníka, ktorí sa zúčastňujú na výchovno–vzdelávacom procese v škole a pre všetkých 

zamestnancov školy na pracovisku.  

2.Stravovanie žiakov v jedálni prebieha v určených skupinách a pri maximálnom počte 

troch skupín v jednom časovom úseku určenom na stravovanie (počas obedovej 

prestávky) tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali. 

3.Pri vstupe do školskej jedálne je zabezpečená dezinfekcia. 

4.Počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, 

ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda. 

5.Stravu vydáva personál školskej jedálne spolu s čistým hygienicky baleným príborom. 

6.Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú, s dokladaním jedál, nápojov a príborov 

vypomáha sprevádzajúci zamestnanec a personál jedálne. 

7. V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia je nutné uzatvoriť zariadenie do 

určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ. 

 

 

Článok  6 

V prípade potvrdeného pozitívneho na Covid 19: 

1. Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, preruší sa vyučovanie v triedach 

žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich 



úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V 

škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

2. Škola zavádza v týchto triedach  dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu 

hodín.  

3. Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár 

všeobecnej starostlivosti. 

4. Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy. Triedy 

sa opäť vyučujú prezenčne  triedach v škole.  

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

1.S Internou smernicou č. 01/2020 o vnútornom režime školy od 1. septembra 2020 musia byť 

oboznámení všetci zamestnanci školy a zákonní zástupcovia žiakov a osoby, ktorých sa to týka. 

2.Interná smernica je prístupná v písomnej forme v centrálnej zborovni školy, u riaditeľky školy 

a v elektronickej forme. 

3. Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy 

a materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a 

odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené 

nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

4.Dokument nadobúda účinnosť dňa 01.09.2020. 

5.Interná smernica č. 01/2020 o vnútornom režime školy od 1. septembra 2020 bola 

prerokovaná na porade dňa 27.05.2020 a schválená riaditeľom školy dňa 27.05.2020. 

 

 

PhDr. Mgr. Eva Ragalová 


