
 
 

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

     Dodatok č. 10 
 

Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 
žiakov I.stupňa  a II.stupňa základnej školy, špeciálnej triedy a školského klubu detí 
 

                                od 03.05.2021 
 
Všeobecné informácie 
Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia  
podľa: 
a. manuálu „Návrat do škôl 2021“ (od 3.mája 2021), 
b. „Covid školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené 
na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, 
c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR, 
d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na 
priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú. 

 
ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  ŽIAKOV  

Príchod od 07,25 hod. do 7,55 hod.   
 - vchod B (bočný vchod k šatniam)   
Podmienka vstupu žiakov do priestorov školy je odovzdanie vyplneného  a podpísaného Vyhlásenia 
zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti (v prílohe) 
- tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti dostali žiaci piatok v škole a  je 
zverejnené v prílohe tohto oznamu 
- pri  vstupe sa vykonáva ranný filter, dezinfekcia rúk, pri prezúvaní je potrebné dodržiavať pokyny 
zamestnanca školy týkajúce sa aj 2m odstupov  
 

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA 
V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č.175/2021, podľa §2 a §3 zostáva nariadenie prekrytia horných dýchacích ciest vo všetkých 
priestoroch interiérov  použitím rúška, šálu alebo šatky.  

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri  
Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, 
a to rúška šálu alebo šatky majú všetci s výnimkou  

 osôb v exteriéri, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 
metrov 

Žiak má vždy jedno náhradné rúško, odložené v skrinke, príp. v školskej taške.  

 

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu upraveného v zmysle Plánu adaptačného a poadaptačného obdobia 
(II.stupeň). Žiaci boli s rozvrhom oboznámení triednymi učiteľmi v piatok 30.04.2021. 

 
Telesná a športová výchova sa umožňuje vykonávať žiakom základných škôl v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez 
rúška za predpokladu dodržiavania min. 3 metrových odstupov medzi žiakmi.  
Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak, aby bol dodržaný odstup aj v prípade individuálnych aktivít a športov. 
Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná a pod.) nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na stanovištiach 
(posilňovacie, kompenzačné, strečingové), individuálne športy s využitím maximálnej plochy školských dvorov, 
prípadne prechádzky. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú. 

*ostatné pokyny uvedené v Pokyne č.9  nezmenené 
 
 

 



 
 

PREVÁDZKA ŠKD  

Ranná ŠKD bude v budove ŠKD od 6 15 hod. Prevádzka poobednej ŠKD bude v bežnom režime – do 16 00 hod 

v budove ŠKD.  

Pre žiakov IV.A  sa ŠKD neobnovuje. 

 

STRAVOVANIE 

Pokyny  k  stravovaniu, prihlasovaniu, odhlasovaniu a poplatky za stravovanie sú uvedené v pokyne č.9 a týmto pokynom č.10 
sa nemenia. 

 

ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA 

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže 
rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania.  
V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného 
vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia 
ministra z 12.4.2021 z účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: 
https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/.  
Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá 
čestné vyhlásenie (v prílohe). 

 
Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

 
Zákonný zástupca v prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o 
tejto situácii informuje triedneho učiteľa 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 ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu. 
 

  
Pokyny riaditeľky školy upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov vychádzajú s 

rozhodnutí nadriadených orgánov, platných vyhlášok, opatrení a v ich intenciách majú zabezpečiť výchovno-vzdelávací 

proces v bezpečnom prostredí pre žiakov a zamestnancov školy. 

Je možné ich meniť vzhľadom na aktualizované rozhodnutia, opatrenia, nariadenia  a vyhlášky. 

 
 

Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa 
podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť 
udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného činu 
šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby! 
 
 
 
 

V Trnovci nad Váhom, 30.4.2021                                                                                           Mgr. Miriam Žigová  
                                                                                                                                                          riaditeľka školy 


