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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca 

školského roku 2019/2020 
Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl od 1.6.2020 

v súlade s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva,  aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky 

 
Manuál pre zákonných zástupcov  

 

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 (pre prípad znečistenia svojho 

používaného rúška) a papierové jednorazové vreckovky. 
3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej 

školy do konca školského roku 2019/2020.  

4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, čestné prehlásenie o 

zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo bude zverejnené na webstránke školy). 

5. 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 aj bezodkladne nahlásenie karantény. Za týchto 

podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

6. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR. Dieťa 

musí pri vstupe do školy aj pri odchode zo školy sprevádzať rodič/iná dospelá 

osoba/starší súrodenec nad 10 rokov.  

7. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.  

8.  Základná škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty 

žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to 

dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.  

9. Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  

10.  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej 

skupiny (triedy) v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno- 

vzdelávací proces. 

11.  Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe, za dodržania hygienických 

bezpečnostných opatrení. 
12.  Škola bude otvorená od 7:00 do 16:00. Pri hlavnom vstupe si vaše dieťa po 

absolvovaní zdravotného filtra ( merania teploty, dezinfekcii rúk) prevezme p. 

vychovávateľka alebo iný poverený zamestnanec školy. Následne pôjde dieťa do šatne 

sa prezuť a do svojej triedy. Pri skupinách žiakov sa budú striedať 2 učitelia (napr. od 

8.00-12.00 vyučovanie a od 12.00-16.00 ŠKD). 
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