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Prevádzka a vnútorný režim školy od 2.9.2021  

 a podmienky vstupu 
 

V súlade s odporúčaniami v materiáli Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky 

druhy škôl (ďalej len „semafor“), ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 17.8.2021 a súhlasom zriaďovateľa  vydáva 

riaditeľka školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky  

na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy od 2.9.2021 . 

 

čo ako 

Forma vyučovania Prezenčná podľa aktuálneho rozvrhu, ktorý je od  3.9.2021. 

Nástup do školy  2.9.2021, 8.15 hod. 

Organizácia 1.dňa 

(2.9.2021) 

8.00 – 8.15 – nástup žiakov v átriu školy (podľa tried) 

8:15 -  slávnostné otvorenie nového školského roka 

- Po slávnostnom otvorení idú žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov do tried. 

- Vstup rodičom do tried ( s výnimkou rodičov žiakov 1.ročníka) je zakázaný. 

- Všetci, ktorí vstupujú do budovy prejdú ranným filtrom. 

- Rodičia žiakov 1.ročníka, ktorí vstupujú do budovy,  odovzdajú pri vstupe Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník). 

9.00 – triednické hodiny 

10.30 – ukončenie prvého dňa školského roka 

11.30 – obed 

Do 15.00 činnosť v ŠKD 

 

 

Podmienka nástupu 

žiaka do školy 

 

Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy (2.9.2021) a po každom prerušení 

dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) – možné podať aj 

cez aplikáciu edupage. 

 

Zabezpečenie bezpečného pobytu žiakov v školskom prostredí 

 

 

Domáce 

samotestovanie - 

dobrovoľné 

 

Zákonný zástupca žiaka hlasovaním na edupage v čase od 20.8.-25.8. vyjadrí záujem o AG 

testy určené na samotestovanie v domácom prostredí.  

Samotestovanie sa zrealizuje v domácim prostredí vždy v pondelok  a štvrtok ráno pred 

nástupom do školy. Žiak má nárok na 25 samotestovacích sád na celé testovacie obdobie. 

V prípade pozitívneho výsledku – žiak zostáva doma, zákonný zástupca pozitívny výsledok 

bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi. 

 

 

PCR test kloktaním 

 

Zákonný zástupca žiaka hlasovaním na edupage v čase od 20.8.-25.8. vyjadrí záujem 

o PCR test kloktaním. Testovaciu sadu zabezpečí žiakovi škola v 1. školskom týždni, test 

bude vykonaný ráno v domácom prostredí a testovacia vzorka sa odovzdá v škole v deň 

vykonania testu na vyhodnotenie. Test bude možné vykonať iba jedenkrát pri nástupe žiaka 

do školy.  
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Ranný filter 

Každé ráno pred vstupom do budovy školy prebehne meranie telesnej teploty, dezinfekcia 

rúk. Do budovy žiaci vstupujú podľa rozpisu:  

Žiaci vchádzajú do budovy školy tromi  vchodmi: hlavným vchodom a vchodom z átria B 

bloku  a bloku C  nasledovne 

 

Hlavný vchod Átrium B Átrium C 

I.D,E I.A,B,C IX.A,IX.B 

II.A,C, III.C II.B,D VIII.A,B,C 

IV.A,B,C,D  III.A,B,D VII.B,C,VI.A 

VI.B,C, V.A VII.A V.B,C, IX.C 

 
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), ako aj inej infekčnej choroby, 
nesmie vstúpiť do priestorov školy. 
 

Organizácia 

vyučovania 

  

Vyučovacia hodina čas 

1. 8:00 – 8:45 

2. 8:50 – 9:35 

3.  9:55 – 10:40 

4. 11:00 – 11:45 

5. 11:55 – 12:40 

6. 12:45 – 13:30 
 

Stravovanie 

v školskej jedálni 

Žiaci, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni sa musia prihlásiť na stravovanie podaním 

prihlášky na odber stravy. 

Prihlásenia a odhlásenie z obeda je možné elektronicky na: helena.juranyiova@zszelba.sk  

Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:30 hod. - 14:30 hod. podľa harmonogramu Žiak, 

ktorý sa nechce stravovať, musí sa zo stravovania odhlásiť najneskôr v deň, keď nechce 

odobrať stravu  do 7.30 hod.. 

Školský klub detí 

(ŠKD) 

Ranná a dlhá služba v ŠKD je v tomto období zabezpečovaná. ŠKD je v prevádzke do 

18:00 hod.   Žiaci sú v ŠKD v oddeleniach. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas 

otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase. 

Záujmová činnosť Krúžková činnosť v popoludňajších hodinách  sa môže realizovať.  

Delenie žiakov na 

skupiny 

Triedy,  ani žiaci v triedach  sa delia na skupiny (ANJ,NEJ,NAV,ETV), telesná a športová 
výchova, sa realizuje podľa poveternostných podmienok  vo vonkajších priestoroch školy, 
v školskom športovom areáli, na dopravnom ihrisku. 

Prekrytie horných 

dýchacích ciest 

Každý žiak z dôvodu ochrany zdravia ostatných žiakov, ako aj učiteľov a ostatných 

zamestnancov školy je povinný nosiť rúško  v triede a aj v  spoločných priestoroch školy 

počas celého vyučovania a výchovnej činnosti v popoludňajších časoch podľa aktuálne 

platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR 

mailto:helena.juranyiova@zszelba.sk
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Prerušenie 

vyučovania – prechod 

na dištančné 

 V prípade výskytu pozitívneho prípadu v triede – trieda ide  (úzky kontakt  pozitívne 

testovanou osobou ) na 14 dní do karantény okrem žiakov, ktorí majú výnimku z karantény. 

Zároveň prechádza trieda na dištančné vzdelávanie. 

Výnimky z karantény Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 

dní, alebo plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1.dávkou do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID 19. Rodič oznamuje výnimku z karantény  „ Oznámením o výnimke 

z karantény“ 

Formy dištančného 

vzdelávania 

Za formu dištančného vzdelávania sa považuje: Online vyučovanie podľa upraveného 

rozvrhu, alebo  zadávanie domácich prác prostredníctvom e-mailu alebo zadávanie 

dom.prác prostredníctvom edupage. 

Ospravedlnenie žiaka 

z dochádzania do 

školy 

Zák. zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich 

vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní musí ihneď po návrate 

do školy  predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade bude 

dochádzka neospravedlnená. 

Povinnosť zákonného 

zástupcu  

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy 

prostredníctvom e-mailu. 

Zabezpečí pre žiaka na každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové utierky 

Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať 

známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy. 

Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov 

COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

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), 

Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v 

tomto dokumente 

Vstup do priestorov 

školy 

Vstup do školy je pre rodičov a v nej nezamestnané osoby prísne zakázaný. V prípade 

nutnosti je potrebné telefonicky (0245247092, 0245247964), príp. e-mailom 

(office@zszelba.sk) kontaktovať vedenie školy a dohodnúť si termín.  

 

Škola  sa riadi „semaforom“, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu 

epidemiologickú situáciu v škole . Má 3 úrovne: zelená , oranžová, červená. 

 

Zelená úroveň V škole nie je žiadna osoba pozitívna na COVID – 19, je jedna alebo viac osôb v karanténe 

z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVId 19 mimo školy. 

Vyučovanie prebieha bez obmedzenia, za prísnych protiepidemiologických opatrení. 

 

Oranžová úroveň V škole je minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID 19.  Žiaci triedy, v ktorej je 

pozitívny výskyt ochorenia idú do 14-dňovej karantény (okrem žiakov s výnimkou 

z karantény). 

 

Červená úroveň V škole je viac potvrdených prípadov COVID 19 – epidemický výskyt. Túto skutočnosť 

oznamuje škole regionálny úrad verejného zdravotníctva. Žiaci (príp.triedy) sú v karanténe 

a prebieha dištančné vzdelávanie.  
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Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 

a materiálom  Školský semafor v školskom roku 2021/2022 a sú založené na princípe ROR (rúško, 

odstup, ruky) 

 

V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so epidemiologickou situáciou COVID-19 budú 
tieto usmernia upravované a menené.  

 

      Mgr. Andrea Macháčová,v.r. 

             riaditeľka školy 


