
SPOJENÁ   ŠKOLA  MOŠOVCE 

ZŠ J. Kollára, ZUŠ 

POKYNY   K POSTUPOM   A ORGANIZÁCII   ŠKOLY    

POČAS PANDÉMIE  COVID 19                                                                                     
v priebehu školského roka 2020/2021 

Dokument je koncipovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.  

a) Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka či 

zamestnanca.  

b) Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca s potvrdeným 

COVID-19 ochorením.  

c) Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitívnych prípadov (epidemický výskyt) u 

žiakov alebo zamestnancov. 

Spojená škola v Mošovciach i školy na elokovaných pracoviskách  zverejnili ificiálne oznamy na 

vchodových dverách, ktoré hovoria, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy 

a do základnej umeleckej školy. 

Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že 

je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na 

ochorenie COVID-19 - škola bude postupovať podľa nižšie uvedených krokov a bude reagovať na 

prípadné pokyny a poskytovať plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

Do konca septembra 2020  budú nad rámec uvedenej zelenej fázy platiť tieto  POKYNY:  

1. Pri vstupe do ZUŠ v Mošovciach i na elokovaných pracoviskách bude vykonávaný námatkový  

filter, t.j. námatkové meranie teploty.  

2. Vstup do školy a na elokované pracoviská môže byť realizovaný iba po dezinfekcii rúk 

a s rúškom na tvári.  

3. Žiaci v individuálnom odbore (hudobný) po vstupe do triedy  

a) majú na tvári rúško, pokiaľ má žiak nad 10 rokov a hra na nástroji mu to dovoľuje 

b) môžu mať na tvári rúško, pokiaľ má žiak 10 a menej rokov a hra na nástroji  mu to 

umožňuje (rúško nie je povinné). 

4. Žiaci vo výtvarnom odbore a v literárno-dramatickom odbore po vstupe do triedy 

a) majú nasedené rúško, ak majú nad 10 rokov 

b) môžu mať nasadené rúško, ak majú do 10 rokov (nie je povinné). 

5. Žiakom prvého stupňa ZŠ odporúčame  nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo 

vnútorných priestoroch  školy/elokovaného peracoviska. 

6. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít, ak mu to pracovné úkony vo 

vzdelávacom procese dovoľujú. 

7. Pokiaľ to počasie dovolí, niektoré vzdelávacie aktivity v kolektívnych odboroch budú 

organizované vo väčšom množstve vo vonkajších priestoroch školy ( školský dvor, park, 

ihrisko,....)  

8. Upratovanie a dezinfekcia toaliet, dotykových plôch (stoly, žinenky, tyče, kľučky,...)  

a) bude prebiehať viackrát počas dňa v ZUŠ v Mošovciach,  

b) na elokovaných pracoviskách dezinfekciu priestorov  zabezpečujú zamestnanci 

kmeňových škôl;  



9. Hudobné nástroje a predmety, ktorých sa žiaci v triedach dotýkajú častejšie, bude po použití 

dezinfikovať vyučujúci pedagóg.  

 

ZELENÁ   FÁZA 

Základné pravidlá v škole   

1. Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami 

a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi 

pri výchovno – vzdelávacom procese.  Budú dbať na nosenie rúšok žiakmi a pripomínať 

žiakom pravidelnú dezinfekciu rúk. 

2. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a na elokované pracoviská je možný len s 

výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.  

3. S externými osobami počas korona-krízy bude škola počas úradných (stránkových) hodín 

využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob 

komunikácie na pôde školy a elokovaných pracovísk je možný len so súhlasom riaditeľky 

školy pri dodržaní ostatných nariadení. 

4. Zriaďovateľ v prípade výskytu na ochorenie COVID – 19 v základnej škole bude bezodkladne 

riešiť vzniknutú situáciu podľa daných usmernení -  časť Oranžová fáza.  

5. Škola a elokované pracoviská majú pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky 

ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenený 

priestor – samostatnú miestnosť s dôkladnou dezinfekciou. 

6. Poverení zamestnanci  zabezpečujú námatkový filter žiakov.  

7. V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je potvrdené ochorenie na COVID-19, škola 

postupuje podľa týchto pokynov časť Oranžová a Červená fáza. 

 

Zamestnanci 

1. Pri prvom nástupe do práce všetci vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do 

zamestnania. 

2. Predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 

a)  viac ako tri po sebe nasledujúce dni – pri plnom úväzku (vrátane víkendov a sviatkov) 

b) viac ako dva následné vyučovacie dni  

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

nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom. 

Zákonný zástupca  

1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZUŠ 

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

dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

2. Zabezpečí pre svoje dieťa na čas vyučovania v ZUŠ minimálne dve rúška (jedno náhradné, 

musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Spojenej školy 

v Mošovciach  a elokovaných pracovísk na školský rok 2020/2021 (počas pandémie). 



4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy i po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy, kedy žiak zostáva doma 2 po sebe  následné 

vyučovacie dni (v ZUŠ) a nenavštevuje ani základnú školu, predkladá písomné Vyhlásenie 

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

5. Pri viac ako týždennom prerušení vyučovania v ZŠ i v ZUŠ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia 

predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. (Počet 

podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.)  

6. 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, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok  dieťa nesmie navštevovať školu.  

Výchovno – vzdelávací proces 

1. Prebieha v nezmenenej forme.  

2. Vzdelávací proces v ZUŠ bude uskutočňovaný na základe vyššie uvedených pokynov. 

3. O začiatku nástupu do ZUŠ v septembri 2020 informuje osobitný oznam. 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19  

1. Základným všeobecným opatrením využívaným v ZUŠ v Mošovciach  i na elokovaných 

pracoviskách je princíp R-O-R (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

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

3. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 

prvého ročníka (v základnej škole). Jeden zo zákonných zástupcov s rúškom na tvári smie 

dieťa doviesť do šatne, pomôcť mu a taktiež ho po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu 

zo šatne odviesť.  

4. Pri vstupe do budovy si všetci povinne dezinfikujú ruky.  

5. Žiak má pri sebe dve rúška (jedno je rezervné). Nosí ho všade vo vnútorných priestoroch 

základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - 

vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. 

6. Pedagogický zamestnanec 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 SR.  

7. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda v rámci kolektívneho vzdelávania, je zabezpečené 

časté a intenzívne priame vetranie.  

8. Počas prestávok bude eliminované stretávanie sa žiakov z iných tried a zotrvávanie žiakov na 

chodbách, triedy budú plne vetrané.  

9. Žiaci budú učiteľmi častejšie vyzývaní a upozorňovaní na dodržiavanie zásad k ochrane proti 

COVID 19. 

10. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači, dezinfekčným prostriedkom, papierovými 

jednorazovými utierkami.  

11. Dezinfekcia toaliet a častých dotykových plôch  (predmetov) je vykonávaná dvakrát denne. 

12.  Vstupná chodba v novej budove  Spojenej školy, chodba pri šatniach, ŠKD, WC, spolu so 

vstupom do priestorov ZUŠ, sú  umývané taktiež dvakrát denne.  

13. Smetné koše sú bez uzatvárateľných poklopov. 



14. Dezinfekciu priestorov na elokovaných  pracoviskách zabezpečujú vlastné školy, s výnimkou 

dezinfekcie používaných hudobných nástrojov , ktoré zabezpečujú učitelia ZUŠ-ky po každom 

žiakovi v individuálnom odbore (pri nástroji, ktoré používa viac ako jeden žiak). 

Podozrenie na ochorenie 

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 

Strana 7 z 20 chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do 

priestorov Spojenej školy a na elokované pracoviská ZUŠ. 

2.  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si 

nasadí rúško. Žiak bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti, pričom triedny 

učiteľ alebo iný pedagogický zamestnanec školy bude ihneď informovať zákonného zástupcu 

o tomto stave a nutnosti prevziať si svoje dieťa do opatery.   

3. Ak sa u zamestnanca Spojenej 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.  

 

Podozrenie na ochorenie v prípade žiaka 

1. Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ alebo 

všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo 

oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba ostatných žiakov 

prebieha štandardným spôsobom. Výučba žiaka môže prebiehať on-line v domácom 

prostredí  alebo iným spôsobom bez priameho styku so spolužiakmi a zamestnancami školy. 

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

a)  negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba žiakov školy pokračuje v 

štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ  alebo 

všeobecný lekár pre deti a dorast; 

b) pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne 

príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza  do Oranžovej fázy. 

3. V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne 

príslušný RÚVZ  alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami 

miestne príslušného RÚVZ.  

 

Podozrenie na ochorenie v prípade zamestnanca  

1. Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ 

alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), 

alebo výsledkov jeho RT-PCR,  výučba žiakov v škole  prebieha štandardným spôsobom, t.j. 

v škole. 

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

a) negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba žiakov pokračuje v štandardnom spôsobe 

v škole. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o 

návrate zamestnanca do pracovného procesu; 

b) pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

alebo všeobecný lekár a prechádza sa do Oranžovej fázy.  



Podozrenie na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom 

alebo zamestnancom školy  

(Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako 

osoby, ktoré:  mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov 

dlhšie ako 15 minút,  mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,  boli v 

uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie 

ako 15 minút  mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu 

COVID-19 (napr. pri kašľaní),  sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do 

vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého.) 

- Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerých 

pedagogických zamestnancov s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje 

plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

 

 

ORANŽOVÁ   FÁZA  

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v 

prípade nariadenia ÚVZ SR.  

Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú 

fázu.  

Základné pravidlá 

Nad rámec opatrení zelenej fázy platí nasledovné:  

1. V prípade potvrdeného žiaka:  

a) Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, škola preruší vyučovanie v triede 

daného žiaka a vylúči z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty (viď vyššie). Žiak ďalej 

postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola bude 

postupovať podľa usmernenia príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

b) Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej 

izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 

starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie 

na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa Červenej fázy tohto dokumentu.  

2. V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca  

c) Škola vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca (viď. 

vyššie). Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, 

škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční 

dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  

d) Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

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

starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u 

ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa Červenej fázy tohto dokumentu.  



3. V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka  

e) Škola vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca (viď 

vyššie). Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa 

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

usmernenia hlavného hygienika.  

f) Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

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

starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u 

ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa Červenej fázy tohto dokumentu.  

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

alebo pracovníkom  

g) Žiak alebo pracovník sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení Zelenej 

fázy tohto dokumentu.  

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  

1. U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom  bude vzdelávanie žiakov pokračovať 

on-line alebo inou dištančnou formou.  

2. Až do prechodu do Červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried a jednotlivcov 

organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký 

umožňuje personálne zabezpečenie školy.  

 

ČERVENÁ   FÁZA 

Základné odporúčania Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi 

žiakmi alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi 

žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR.  

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:  

1. V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy v kolektívnom vyučovaní 

a jednotlivcov v individuálnom vyučovaní  

a) Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, vyučovanie bude 

prerušené v tejto triede a  z vyučovacieho procesu budú vylúčené ich úzke kontakty 

(osoby). Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa 

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

usmernenia hlavného hygienika.  

b) Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa 

štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa 

usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  

2. V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried:  

a) Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých žiakov, vyučovanie bude  prerušené v 

triedach týchto žiakov a z vyučovacieho procesu budú vylúčené ich úzke kontakty. Žiaci 

budú postupovať podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa 

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

usmernenia hlavného hygienika.  



b) Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa 

štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa 

usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  

3. V prípade potvrdenia ochorenia u pedagogických zamestnancov 

a) Budú vylúčené zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak 

pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej 

triedy, bude prerušené  vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú 

podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného 

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

hygienika.  

b) V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so 

žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, po 

prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej 

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne 

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

hlavného hygienika. Strana 15 z 20 Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne 

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

hlavného hygienika  

4. V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov  

a) Budú vylúčené zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa 

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

usmernenia hlavného hygienika.  

b) Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia 

príznaky na COVID-19 alebo sa u neho potvrdí ochorenie, budeme postupovať rovnakým 

spôsobom.  

 Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  

Nad rámec opatrení Zelenej a Oranžovej fázy riaditeľka zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ: 

1. Dištančnú formu vzdelávania pre žiakov vylúčených zo štandardného výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

2. Okrem žiakov tried a jednotlivcov s nariadenou karanténou riaditeľka školy 

a) zabezpečí prezenčné vyučovanie hlavne u žiakov nižších ročníkov, a to prevažne 

v individuálnej forme 

b) zabezpečí hlavne pre starších žiakov a kolektívne odbory vyučovanie distančnou 

formou.  

3. Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí:  

a) metódy a obsah vzdelávacích a formy činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnych 

tried  a jednotlivcov v prezenčnej forme a ostatným žiakom v dištančnej forme 

vzdelávania, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalosti a zručnosti 

a možnosti tvorivo pracovať samostatne  

b) Spojená škola  - ZUŠ - zmení organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného 

časového členenia vyučovacieho dňa) a bude brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa 

vzdelávania v základnej škole i v základnej umeleckej škole nezúčastňuje.  Z tohto dôvodu 

v základnej škole  i v základnej umeleckej škole na základe usmernenia ministerstva 



nastane možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto možnosť 

autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.  

V tejto fáze nebude Spojená škola  

1. organizovať žiadne hromadné podujatia a spoločné aktivity 

2. organizovať lyžiarske, plavecké výcviky a výlety.  

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19  

Nad rámec opatrení Zelenej a Oranžovej fázy:  

1. Pre žiakov zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní nad rámec predchádzajúcej fázy platí: 

a) Pri vstupe do školy sa vykonáva námatkový filter  

b) Pri vstupe (učiacich sa) žiakov do školy bude organizácia ich vstupu do budovy a ich 

pohybu po budovách školy osobitne upravená aj v zmysle časových odstupov (bez 

vzájomného kontaktu žiakov viacerých tried) 

c)  Žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v 

interných priestoroch školy  

d) Nepedagogický zamestnanec školy bude povinne nosiť rúško alebo ochranný štít v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.  

e) Pedagogický zamestnanec bude povinne nosiť rúško alebo ochranný štít vo všetkých 

priestoroch školy.  

f) Škola bude organizovať aktivity ( s prihliadnutím na počasie) tak, aby bolo možné väčšiu 

časť dňa tráviť vonku ( v areáli školy alebo mimo neho). 

g) Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 3x denne a podľa potreby. 

h) Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a ďalší zamestnanci 

školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne.  

i) Dezinfekcia dotykových plôch, nástrojov, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré 

používa zvlášť veľký počet ľudí, bude  vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí).  

j) Dezinfekcia rúk bude aj naďalej zabezpečená v každej triede, v učebni, na chodbách, na 

toaletách. 

 

Upravené pokyny vydáva dňa 16. 9. 2020: riaditeľka Spojenej školy, PaedDr. Iveta Thomková 

 


