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Príkaz riaditeľky školy
Na základe Manuálu pre základné školy vydané MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je stanoviť
základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19
a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní, riaditeľka školy vydáva
nasledovné pokyny z dôvodu zabezpečenia ochrany a bezpečnosti žiakov a zamestnancov
ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany (ďalej len ZŠ)
 Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
 Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú
založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
 Pri vstupe do školy je zabezpečená bezdotyková dezinfekcia rúk.
 Nosenie rúšok sa riadi aktuálnymi nariadeniami ÚVZ
 V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2.
stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a
nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.
Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy (zelená,
oranžová, červená fáza).
 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, sa zabezpečuje časté a intenzívne priame
vetranie.
 V čase do 14. 9. 2020 sa nespájajú vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.
 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do
20.9. nevyužívajú. Telesná a športová výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
 Zákonní zástupcovia nevstupujú do priestorov školy!
 Výnimkou sú zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. Ráno môže do budovy školy
vstúpiť iba jeden zákonný zástupca žiaka 1. ročníka počas celého mesiaca
september. Od 1.10.2020 ráno do priestorov školy nevstupuje žiaden zákonný
zástupca! Pri odchode žiaka z ŠKD v popoludňajších hodinách zákonný zástupca,
alebo ním poverená osoba vstupuje do priestorov školy iba na čas nevyhnutný na
vyzdvihnutie svojho dieťaťa, nezdržuje sa v priestoroch školy.
 Povinnosťou každého žiaka a zákonného zástupcu je mať v priestoroch školy rúško
a pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky z bezkontaktného dávkovača, ktorý je
umiestnený pri vchodoch do školy.
 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej
školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia
rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné,
musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné
„Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ a „Zdravotný dotazník a
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vyhlásenie zákonného zástupcu“ aj po každom prerušení dochádzky žiaka do
základnej školy v trvaní viac ako tri dni
V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a
riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie
karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti
pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto
podmienok je žiak zo školy vylúčený.
Zamestnanci školy upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri
kašľaní a kýchaní.
Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Je zakázané používať textilné uteráky.
Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa
potreby. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí
zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa
vykonáva najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov
alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonávaná minimálne
dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
Dezinfekčné prostriedky sú k dispozícii pri každom vchode do školy a jednorazové
rúška pre zamestnancov (prípadne pre žiakov, ktorí si rúško zabudli priniesť) sú
k dispozícii na vyžiadanie v kancelárii zástupkýň RŠ.
Ranný filter – meranie teploty sa 2.9.2020 vykonáva u všetkých, ktorí vstupujú do
školy. Od 3.9.2020 sa meranie teploty vykonáva náhodne, alebo v prípadoch
príznakov.
V škole je zriadená izolačná miestnosť pre žiakov a zamestnancov, ktorí prejavujú
príznaky ochorenia. V prípade, že sa u žiaka prejavia príznaky ochorenia, žiak je
umiestnený do izolačnej miestnosti, v ktorej zostáva až do príchodu zákonného
zástupcu.

Topoľčany 31.8.2020

Mgr. Anna Krajčíková v. r.
riaditeľka školy
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