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POKYN RIADITEĽA ŠKOLY 
ktorým sa upravujú podmienky prevádzky a vnútorný režim na otvorenie 1.-5. 

ročníka ZŠ a ŠKD na obdobie do konca školského roku 2019/2020 
 
 

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.mája 2020 

podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s opatrením Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020, ako aj na základe pokynu zriaďovateľa – 

Mesta Snina o obnovení školského vyučovania v základných školách na účel výchovy a 

vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania 

komisionálnych skúšok, o obnovení prevádzky zariadenia školského stravovania s účinnosťou 

od 1.6.2020 a v súlade so zverejnenými aktualizovanými dokumentmi MŠVVaŠ SR pod 

názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do 

konca školského roka 2019/2020 zo dňa 22.5.2020 vydáva Mgr. Ivan Bandurčin, riaditeľ 

školy, pokyn upravujúci podmienky prevádzky a vnútorného režimu na otvorenie 1. – 5. 

ročníka základnej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v rámci 

prevádzky Základnej školy, Ul. Študentská 1446/9, 069 01 Snina od 1.6.2020. 

 

Informácie o prevádzke: 
Prevádzka školy pre žiakov 1.-5. ročníkov bude v čase 7.25-16.00 

Príchod žiakov do školy:     

budova ŠKD  1. a 2. ročník   7.20 – 7.40 

     

hlavná budova 1.C a 3. ročník  7.20 – 7.40 

   4. a 5. ročník  7.40 – 8.00 

 

 Ráno pri vstupe do školy sa bude konať každodenný ranný zdravotný filter – 

ranné meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk 

všetkých osôb. 

 Ranný filter budú zabezpečovať poverení pedagogickí zamestnanci. 

 Pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do 

školy v trvaní viac ako tri dni odovzdá zákonný zástupca vyučujúcemu každej skupiny 

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

nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenia budú uložené na riaditeľstve 

školy. 

 Dieťa, ktoré bude mať zvýšenú teplotu alebo pri prvom nástupe nepredloží 

vyhlásenie o bezinfekčnosti bude po kontakte zákonného zástupcu vrátene domov. 

 Žiaci si po príchode do školy a absolvovaní ranného filtra odložia svoje veci 

do príslušnej šatne. Vstup do šatne bude vždy koordinovaný pedagogickým 

zamestnancom tak, aby nedochádzalo k miešaniu skupín žiakov. 
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Výchovno- vzdelávací proces 

 
 Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť 

spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy 

COVID-19, neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku. 

 Vytvorená skupina sa nebude meniť, aby nedochádzalo k migrácii žiakov medzi 

jednotlivými skupinami. V prípade, ak by došlo k zníženiu počtu žiakov v jednotlivých 

skupinách, skupiny sa môžu zmeniť, ale až v nasledujúcom týždni. 

 Skupinu žiakov môže vyučovať aj učiteľ, ktorý daných žiakov pred mimoriadnym 

prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, nevyučoval. 

 Zaradenie do skupiny, v prípade ak žiak nebude vo svojej kmeňovej triede, bude 

oznámené pri nástupe do školy. 

 Úpravu rozvrhu na hlavné a komplementárne oblasti, ako aj úpravu vnútorného 

časového členenia vyučovania a štruktúru vyučovacieho dňa si naplánuje na každý 

vyučovací deň triedny resp. vyučujúci učiteľ v spolupráci so zástupkyňou riaditeľky 

školy. 

 V prípade priaznivého počasia v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu budeme 

na škole organizovať aj telesno – výchovné aktivity tak, aby bolo možné časť dňa 

tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho, a to intervalovo pre jednotlivé 

skupiny v oddelenom priestore. 

 Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia 1.6.2020 do školy na základe rozhodnutia rodiča 

a žiaci 6. – 9. ročníka budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní, ktoré bude 

zabezpečované pedagogickými zamestnancami. V prípade, že dôjde k zmenám 

rozvrhu tried resp. vyučujúceho, včas to oznámime cez Edupage resp. tr. učiteľov. 

 Výchovno–vzdelávací proces bude prebiehať vo vyučovacích blokoch zameraných na 

hlavné a komplementárne vzdelávacie oblasti. 

 1. a 2 ročník končí vyučovanie 11.00 

3. a 4. ročník končí vyučovanie  11.30 

5. ročník  končí vyučovanie 12.00 

 Prestávka na desiatu bude trávená v triede každej skupiny medzi jednotlivými 

vyučovacími blokmi od 9.00 – 9.20. 

 Púšťanie žiakov na toalety si rozvrhnú triedni a vyučujúci učitelia tak, aby sa žiaci z 

rôznych skupín (tried) nezhromažďovali vo väčšom počte na toaletách naraz. Pri 

pohybe žiakov mimo triedy (toalety, presunu do ŠJ a iných priestorov školy) žiaci 

nosia rúško. 

 Po skončení posledného vyučovacieho bloku sa organizovane s časovým odstupom 

presunie každá skupina žiakov – stravníkov podľa rozpisu osobitne do školskej jedálne 

na obed. 

 Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni ani nenavštevujú školský klub detí, sú 

povinní ihneď po vyučovaní opustiť areál školy resp. za doprovodu spevádzajúcej 

osoby, ktorá nevstupuje do priestorov školy. 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečia pedagogickí zamestnanci v jednotlivých 

skupinách nasledovne: 
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1.A – Mgr. Kucerová Božena – vyučovanie vo svojej triede 1.A 

 poobedňajšia činnosť ŠKD – Andrejčíková Marta 

1.B – Mgr. Grňová Eva – vyučovanie vo svojej triede 1.B 

 poobedňajšia činnosť ŠKD – Mgr. Bandurová Renáta 

1.C – PaedDr. Vološinová Jana – vyučovanie vo svojej triede 1.C 

 poobedňajšia činnosť ŠKD – Mgr. Nemčišinová Adriána 

2.A+C – Mgr. Slivková Slavomíra - vyučovanie vo svojej triede 2.A 

 poobedňajšia činnosť ŠKD – Čokynová Jana 

2.B+C – Mgr. Gerbocová Erika - vyučovanie vo svojej triede 2.B 

 poobedňajšia činnosť ŠKD – Barteková Gabriela 

3.A+B (skupina ŠKD) – Ing. Paločková Ľubica - vyučovanie vo svojej triede 3.A 

 poobedňajšia činnosť ŠKD – Mgr. Petříková Katarína 

3.A+B – Mgr. Harmaňošová Jana - vyučovanie vo svojej triede 3.B 

4.A+B+C (skupina ŠKD)  – Mgr. Cenknerová Iveta - vyučovanie vo svojej triede 4.B 

 poobedňajšia činnosť ŠKD – Bc. Pľutová Beáta 

4.A+B – Mgr. Talarovičová Ľubica - vyučovanie v triede 5.B (1. poschodie) 

4.C – Mgr. Lupták Daniel - vyučovanie v triede 7.A (1. poschodie) 

5.A+B – Mgr. Pčola Marián - vyučovanie v triede 5.A (1. poschodie) 

 

Školský klub detí 

 
 Popoludňajšia výchovná činnosť  je zabezpečená do 16:00 hod. 

 Zo školy – z ŠKD si zákonní zástupcovia preberú žiakov podľa svojich požiadaviek 

písomne oznámených vychovávateľkám (čas odchodu z ŠKD, kto bude 

sprevádzajúca osoba, resp. tel. kontakt na vychovávateľku) pri nástupe 1.6.  

Samozrejme platí, že nevstupujú do priestorov školy. 

 Žiaci, ktorí nepôjdu do školského klubu, sú povinní ihneď po vyučovaní opustiť areál 

školy. 


Školské stravovanie 

 
 Školské stravovanie bude pre žiakov prítomných na vyučovaní zabezpečené v 

školskej jedálni za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných 

opatrení v zmysle vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR . 

 Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené podľa rozpisu skupín tak, aby sa 

skupiny žiakov nepremiešavali. 

 Povrchy stolov budú po každej skupine dezinfikované. 
 Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory. 

 Pri príprave a vydávaní jedál personál školskej kuchyne vždy dodržiava všetky 

hygienické pravidlá a postupy. 

 V prípade neúčasti nahláseného žiaka na vyučovaní, je povinnosťou rodiča takúto 

skutočnosť oznámiť deň vopred, resp. ráno do 7.30 (vedúcej ŠJ alebo triednemu 

učiteľovi) 
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 Stravovanie pre cudzích stravníkov a žiakov školy, ktorí sú vzdelávaní dištančne, 

školská jedáleň z materiálno – technických dôvodov nemôže zabezpečiť. 

 Pomocný dozor a koordináciu v ŠJ budú vykonávať pedagogický zamestnanci 

zodpovední za ranný filter. 

 

 
Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 
 

 S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole 

prichádzajú a odchádzajú žiaci len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej 

domácnosti. 

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

pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby (osoby žijúce v spoločnej domácnosti) do 

vnútorných priestorov školy nevchádzajú. 

 Pri rannom odprevádzaní a vyberaní žiaka zo školy sa sprevádzajúce osoby pred 

školou nezhromažďujú. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v 

interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací 

proces. Rezervné rúško má odložené v taške v triede, pretože škoda nedisponuje 

odkladacími skrinkami v šatni. 

 Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít. Pedagogickí 

zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone 

výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo 

ochranný štít. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a 

intenzívne vetranie. 

 V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu budeme na škole organizovať aktivity 

tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho. 

 Vedenie školy a vyučujúci v jednotlivých skupinách budú opakovane upozorňovať 

žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní. 

 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevy toaliet či spoločných 

priestorov budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi 

skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy. 

 Všetky toalety aj triedy sú vybavené dezinfekčným prostriedkom v dávkovači 
   a zásobníkmi s jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 

 Pri každom vstupnom vchode do budovy a  pri vstupe do školskej jedálne bude 

k   dispozícii dezinfekcia na ruky. 

 Bude zabezpečené každodenné upratovanie všetkých miestností a vykonávaná 

dezinfekcia toaliet a dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, 

ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

 Za dezinfekciu a čistotu v škole zodpovedajú školník a upratovačky. 
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Pri podozrení na ochorenie 
 

 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. 

 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. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje 

príslušný RÚVZ . 

 Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v 
najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 V prípade potvrdenia ochorenia škola postupuje podľa usmernenia 

príslušného RÚVZ. 
 
 
 
 
 
 
 

V Snine 28.5.2020           Mgr. Bandurčin Ivan 
            riaditeľ školy 


