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Aktualizované opatrenia k výchovno-vzdelávaciemu procesu 

platné od 12.10.2020 

 

 Dňa 11.10.2020 bolo vydané Rozhodnutie MŠVVaŠ SR, číslo: 

2020/17294:1-A1810, ktoré nájdete priložené na web stránke školy v časti 

Aktuality! 

 Rozhodnutím MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 12.10.2020 až do odvolania sa 

mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a nemožno 

uskutočniť školské aktivity ako napr. výlety a exkurzie, športové výcviky, 

školské športové súťaže, školy v prírode, dni otvorených dverí a pod.  

 Naďalej platí zákaz vstupu zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb 

ráno do budovy školy. 

 Popoludní je povolený vstup iba jednému zákonnému zástupcovi, príp. 

sprevádzajúcej osobe iba na čas nevyhnutný na vyzdvihnutie dieťaťa zo 

školy alebo ŠKD. Je zakázané zdržiavať sa na v priestoroch školy. 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len na základe 

predchádzajúceho telefonického súhlasu príslušného kontaktovaného 

zamestnanca školy alebo vedenia školy a vypísaním čestného vyhlásenia 

o bezinfekčnosti danej osoby.  

 Od 15.10.2020 pri žiackych vchodoch do školy bude ranný filter. Prosíme 

Vás o trpezlivosť a minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.  

 Vstup do školy pre žiakov je možný od 7.30 hod.  

 Pri vstupe do školy je povinná dezinfekcia rúk na bezdotykových stojanoch, 

ktoré sú umiestnené pri každom vchode do školy. 

 Na komunikáciu so školou Vás žiadame prednostne využívať telefonický 

kontakt (038/5325002, 0918262787). 



 

Základná škola,  Tribečská 1653/22,  955  01 Topoľčany    

          

www.zstribecskato.sk, email: zstribecskatopolcany@gmail.com, tel.: 038/5325002, 0918262787 

 Dôrazne žiadame zákonných zástupcov, aby do školy neposielali deti 

s príznakmi akejkoľvek choroby. Nikto so zvýšenou telesnou teplotou (nad 

37,2 ˚C), prípadne inými príznakmi ochorenia COVID-19 (kašeľ, zvracanie, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie horných 

dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo ŠKD.   

 Ak niekto prišiel do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, je nutné, 

aby zákonný zástupca o tom ihneď informoval triedneho učiteľa a vedenie 

školy.  

 V prípade, že sa v priebehu dňa u žiaka vyskytnú zdravotné problémy, žiak 

bude ihneď umiestnený do izolačnej miestnosti a bude kontaktovaný 

zákonný zástupca. Dieťa treba zo školy prísť vziať v čo najkratšom čase. 

 Povinnosť nosenia rúšok sa predlžuje na neurčito a je povinné pre všetkých 

žiakov, prvého aj druhého stupňa a všetkých zamestnancov školy. 

Výnimkou je čas potrebný na konzumáciu jedál a nápojov. Od 15.10.2020 je 

povinnosť nosenia rúšok aj v exteriéri. 

 Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň dve rúška (náhradné 

v sáčku) a papierové vreckovky.  

 Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ 

v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 

písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac 

ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 

akéhokoľvek ochorenia, treba predložiť potvrdenie o chorobe  vydané 

všeobecným lekárom pre deti a dorast.  

 Až do odvolania sa nebudú konať rodičovské združenia, besiedky, 

zasadnutia triednych dôverníkov, Rady školy, Žiackej školskej rady. 

 ŠKD – v prevádzke naďalej zostáva ranný aj popoludňajší školský klub detí. 

O zmenách v ŠKD budete informovaní vedúcou ŠKD p. A. Matejovou 

prostredníctvom slovníčkov žiakov. 
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 Pred vstupom do školskej jedálne je povinná dezinfekcia rúk na 

bezdotykovom stojane. Tácku, príbor a jedlo vydáva personál ŠJ, žiaci si 

sami jedlo nenaberajú ani nedokladajú. Príbor je hygienicky zabalený.  

 Frekvencia dezinfekcie priestorov a plôch zostáva nezmenená  (kľučky, 

zábradlia, vodovodné batérie v triedach 2x, toalety 3x, plochy 2x, ostatné 

1x). 

 Zákaz využívania telocvične. Zákaz vstupu na športoviská školy v areáli 

školy pre verejnosť! 

 Telesná a športová výchova a hudobná výchova sa vyučujú až do odvolania 

iba teoretickou formou. V prípade priaznivých klimatických podmienok 

v exteriéri formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko 

prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie 

tela, prechádzky). 

 Školská knižnica bude v prevádzke počas veľkej prestávky 

a v popoludňajších hodinách podľa rozpisu na dverách školskej knižnice za 

obmedzených podmienok – v miestnosti môžu byť maximálne dvaja žiaci na 

vrátenie a výber knihy, pred knižnicou žiaci čakajú v odstupoch 2 m. Počas 

výchovno-vzdelávacieho procesu sa miestnosť využíva pre celú triedu, alebo 

skupinu so svojim vyučujúcim. 

 Škola je v zelenej fáze. Verím, že pri vzájomnej ohľaduplnosti 

a rešpektovaní všetkých pravidiel to tak zostane i naďalej.  

 

 

 

 

Topoľčany  12.10.2020    Mgr. Anna Krajčíková v. r.   

             riaditeľka školy 

 


