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Usmernenie vedenia školy k otvoreniu školy od 2.9.2021 

upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na 

 v období od 2. septembra 2021 

 

vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR  a manuálu MŠVVaŠ SR pre školský rok 

2021/2022. 

 

Úvod: 

1.  Základná škola, Tulipánová 1, Nitra bude otvorená od 2.9.2021 pre všetky ročníky 

ZŠ, vrátane ŠKD a školskej jedálne a riadi sa pokynmi COVID Automatu (monitoring 

epidémie na území SR) a školským semaforom (monitoring epidémie na škole). 

2.  Dĺžka prevádzky školy:  

Škola sa pre žiakov otvára od 7:45 – 7:55 hod. Výchovno –vzdelávací proces začína 

od 8:00, končí podľa rozvrhu. Činnosť ŠKD je plnej prevádzke od 3.9.2021.   

3. Vedenie školy v rámci svojej kompetencie  prípade objektívnych príčin /pokles 

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

4.  Zariadenie školského stravovania je v plnej prevádzke od 3.9.2021. 

5.  Pri ceste do/zo školy sa žiaci aj zamestnanci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ 

SR a pokynmi RÚVZ SR v Nitre. 

6. Vstup cudzím osobám do budovy školy je možný len s výnimkou potvrdenou  

riaditeľkou školy  a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“  (Príloha 

č.1a). 

 

2 Povinnosti zákonného zástupcu 

 

1. Zákonný zástupca 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) 

   - zabezpečenie dvoch rúšok a papierových jednorazových vreckoviek pre svoje dieťa  

   - pri prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni 

(vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca predkladá vyhlásenie 

o bezpríznakovosti (Príloha č.1). Pri prvom nástupe akceptujeme vyhlásenie výlučne 

v papierovej forme, každé ďalšie vyhlásenie o bezpríznakovosti bude predkladané 

v elektronickej forme cez Edupage 

  - vyhlásenia v papierovej forme je možné si vyzdvihnúť aj v škole v dňoch 30.- 

31.8.2021 pred pavilónom D v čase od 8,00 – 12,00 hod. 

  - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy 

  - 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  
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  - 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“ (ospravedlnenie) od všeobecného lekára 

 

3 Odporúčania pre zákonného zástupcu 

 

 1. Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha 

č.2). Riaditeľka tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-

19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich 

požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z 

karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.  

2. Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom 

prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré budú distribuované 

prostredníctvom školy. Sadu 25 testov dostane každý rodič žiaka základnej školy, 

ktorý o ne prejavil záujem prostredníctvom výzvy na Edupage. Po vyzdvihnutí testov 

na okresnom úrade školy rozdajú testy všetkým rodičom, ktorí nahlásili záujem, na 

základe podpisu. Informácie o preberaní testov podáme cez Edupage. 

3.  Testovanie sa  odporúča vykonávať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do 

školy. V prípade pozitívneho výsledku necháva rodič dieťa doma, kontaktuje pediatra 

a oznámi škole pozitivitu dieťaťa. 

4. V prípade podozrenia alebo potvrdeného ochorenia žiadame rodičov, aby túto 

skutočnosť oznámili aj CVČ alebo ZUŠ, ak takéto zariadenie dieťa navštevuje. 

 

4  Organizácia výchovno –vzdelávacieho procesu a ŠKD: 

 

1.Slávnostné otvorenie školského roka pre 1. ročník sa uskutoční na školskom ihrisku 

(v prípade nepriaznivého počasia v telocvični) aj za prítomnosti rodičov dňa 2.9.2021o 

8:00 hod. do 9.00 hod.  

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

do 9.00 hod. v kmeňových triedach. Vstup do budov školy pre žiakov je stanovený od 

7,45 – 7,55 hod., ukončenie 8,45 hod. nasledovne:   

      2.-3.ročník pavilón D (hlavný) - žiakov prevezmú pred budovou školy triedne 

učiteľky 

      4.-5.ročník pavilón C - žiakov prevezmú pred budovou školy triedne učiteľky 

      6.-9. ročník pavilón B – vchádzajú priamo do svojich kmeňových tried 

3. Vyučovanie a organizácia v dňoch 3.-8.9.2021 :  

            1.roč.       3 vyuč. hodiny + ŠKD (zapísaní žiaci) 

            2.-4.roč.  4 vyuč. hodiny + ŠKD  (zapísaní žiaci) 

            5.-9.roč.  5 vyuč. hodín 

4. Vyučovanie podľa platného rozvrhu začne od 9.9.2021 s výnimkou 1.ročníka.     

V 1.ročníku vyučovanie podľa platného rozvrhu začne od 13.9.2021. 

5.Úprava rozvrhu, foriem vzdelávania a vnútorného časového členenia vyučovacieho 

dňa sa prispôsobuje aktuálnej situácii. 
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6. ŠKD je otvorený od 3.9.2021 v riadnom režime v čase od 6.30 do 17.00 hod. Žiaci 

prichádzajúci do ranného ŠKD vchádzajú priamo do svojich tried, žiaci 4.ročníka do 

oddychovej zóny v pavilóne D na poschodí.  

7. Triedne schôdze ZRPŠ sa budú realizovať nasledovne: 

    1.ročník – informácie triednych učiteliek dňa 2.9.2021 pri zahájení škol. roka 

    2.-9.roč. online, informácie k termínu konania podajú včas triedni učitelia cez   

Edupage. 

 

 

5 Protiepidemiologické opatrenia proti COVID-19 

 

1. Žiaci prichádzajú a odchádzajú v dostatočných rozstupoch.  

2. Žiak pri príchode do školy použije dezinfekciu na ruky, použije elektronický 

dochádzkový systém, prezuje sa, odloží zvršky do skrinky/šatne a odchádza do triedy. 

3. Všetci žiaci nosia rúško vo vnútorných priestoroch základnej školy. 

4. Všetci zamestnanci základnej školy nosia rúško vo vnútorných priestoroch školy. 

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

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

vetranie. 

7. Opakovane budú žiaci upozorňovaní na dodržiavanie hygienických pravidiel pri 

kýchaní, kašľaní, ako aj na potrebu pravidelného umývania rúk. 

8. Počas prestávok pedagóg vykonávajúci dozor minimalizuje kontakt medzi 

skupinami. 

9. Toalety sú vybavené mydlom a papierovými obrúskami. 

10. Upratovací personál bude vykonávať priebežnú dezinfekciu dotykových plôch, 

ostatných plôch a predmetov /kľučky, toalety, umývadlové batérie apod./ 3x denne. 

11. Odpadkové koše sú bez krytu. 

12. V každej kmeňovej triede bude umiestnený sterilizátor vzduchu. 

13. V škole bude určená miestnosť s priamym vetraním na izoláciu pre prípad 

podozrenia na ochorenie žiaka. Tu žiak počká na príchod zákonného zástupcu, po 

odchode žiaka bude miestnosť vydezinfikovaná a vyvetraná. 

 

6 Stravovanie v školskej jedálni 

 

1.Výdaj obeda bude prebiehať v čase od 11.30 – 14.00 hod. podľa schváleného 

harmonogramu: 

-   Žiaci si pred vstupom do jedálne vydezinfikujú ruky /dávkovač na dezinfekciu/. 

-   Žiaci stoja v dostatočných rozstupoch pred výdajným okienkom. 

-   Po odstravovaní každej skupiny bude stôl vyčistený a vydezinfikovaný. 

- Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú, príbory budú dokladané personálom na 

vydezinfikované stoly. 

- Odhlasovanie žiaka zo stravy je v plnej kompetencii zákonného zástupcu, všetky 

informácie sú na stránke školy v záložke „Jedáleň“. 
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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 u 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 sa môže 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. 

  

9 Karanténa 

 

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID – 19 počas 

obdobia 2 dní pred testovaním alebo objavením prvých príznakov ochorenia, musia ísť 

do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 

Karanténa sa nevzťahuje na osobu, ktorá: 

- je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, Astra 

Zeneca, Sputnik V) 

- je najmenej 21 dní po aplikácii 1. očkovacej dávky Jonson&Johnson. 

- je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka podaná 

v intervale 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19 alebo 

- prekonala ochorenie COVID – 19 v období pred nie viac ako 180 dňami a 

nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID – 19. 
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V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, rodič alebo 

zamestnanec môže informovať o tom školu prostredníctvom formulára Oznámenie o 

výnimke z karantény (rodič odovzdá formulár tr. uč.).  

V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID, tak bude môcť 

škola bezodkladne požiadať osoby, ktoré ochorenie neprekonali a nie sú zaočkované, o 

opustenie priestorov školy a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, 

ktorí na ňu majú nárok. 

 

  Toto usmernenie je možné meniť a dopĺňať podľa aktuálnych potrieb. 

 

                                                                                             

                                                                                                      

  V Nitre, dňa 29.8.2021                                         PaedDr. Mária Sailerová 

                                                                         riaditeľka ZŠ Tulipánová 1, Nitra                                                   

 

 

 

 


