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POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY A VNÚTORNÝ REŽIM  
ZÁKLADNEJ ŠKOLY KECEROVCE 79 NA ODBODBIE OD 1.6.2020 DO KONCA 

ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020 
 

Riaditeľka Základnej školy na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa  
Základnej školy Kecerovce 79  vydáva tieto pokyny upravujúce podmienky prevádzky 
a vnútorný režim školy na obdobie od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020. Tieto 
pokyny tvoria dodatok k prevádzkovému poriadku školy na obdobie od 1.6.2020 do konca 
školského roka 2019/2020. 
 

1 PREVÁDZKA ŠKOLY A ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY 
 
Prevádzka  budovy školy je  od 7.30 –  do 12.15. 
 

1.1 Režim dňa 
 

o Začiatok vyučovania: 7:45      
o Koniec vyučovania: 11:50 

 
o Vyučovanie  je rozvrhnuté  do  vyučovacích blokov: 

• 1.vyučovací blok 
• pobyt vonku 
• 2. vyučovací blok 

 
1.vyučovací blok  sa člení na: 

• Zhromažďovanie skupín na pridelených stanovištiach, 
• Kontrola  a pridelenie rúšok, 
• Dezinfekcia rúk pred vstupom do budovy, 
• Prezúvanie 
• Ranný filter – meranie teploty a umývanie rúk 
• Prestávka  
• Priamy výchovno-vzdelávací proces 

 
      2.vyučovací blok sa člení na: 

• Desiata  
• Prestávka 
• Priamy výchovno-vzdelávací proces 
• Odchod žiakov z tried podľa harmonogramu 
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o Harmonogram pobytu vonku: 
9:00 – 9:30 skupiny 0. a 3. ročníka a ŠT1 
9:30 – 10:00 skupiny 1. a 4. ročníka 
10:00 – 10:30  skupiny 2. a 5. ročníka  a ŠT2  

 
o Harmonogramu odchodu žiakov z tried: 

11:00 – 11:10 skupiny 0. a 3. ročníka a ŠT1 
11:10 – 11:20 skupiny 1. a 4. ročníka 
11:20 – 11:30  skupiny 2. a 5. ročníka  a ŠT2 
 

o Prestávka: Dĺžka  (5 - 10 min) a zaradenia prestávky do vyučovacieho bloku je na rozhodnutí 
pedagogického zamestnanca organizujúceho výchovno-vzdelávací proces v súlade so 
základnými požiadavkami hygieny pedagogického procesu - striedanie náročných aktivít 
s menej náročnými. 

 
1.2  Pravidlá tvorby skupín, pomenovanie a rozmiestnenie skupín 
 

o  Skupiny: Žiaci sú zaradení do skupín s max. počtom 20 žiakov v jednej skupine. Žiaci sú 
zaradení do skupín podľa ročníkov. Skupiny sa počas jedného týždňa nemenia, nezlučujú 
ani nedochádza k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami. Nové skupiny sa 
vytvárajú vždy v pondelok. 
Zloženie skupiny sa môže meniť vždy v pondelok. Rodič môže umiestniť dieťa/žiaka do 
školy s podpísaným vyhlásením vždy len v pondelok. 

 
Predbežne máme 18 skupín s počtom žiakov. 

o Rozmiestnenie skupín: 
 
 NOVÁ BUDOVA: 
Prízemie:  2 skupiny žiakov 0.ročník + 1 skupina žiakov 1.ročník 
Poschodie: 3 skupiny žiakov 1.ročník + 2 skupiny žiakov 2.ročník 
 

HLAVNÁ BUDOVA: 
 
Ľavé krídlo 2.poschodie:  2 skupiny žiakov 3.R 
Pravé krídlo 2.poschodie:  3 skupiny žiakov 4.R 
1.poschodie:    3 skupiny žiakov 5.R +2 skupiny žiakov ŠT 
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2 REŽIM STRAVOVANIA 
 

 
 

Režimu 
Stravovania 

 

 

Spôsob Výdaj desiatových balíčkov 

 
Čas výdaja 

 

9.30 – 10.00 hod. 

Podávaná strava 

Strava je pripravovaná v zmysle Správnej výrobnej praxe 
tak, aby bola zdravotne neškodná a biologicky hodnotná, 
je pripravovaná v zmysle materiálno - spotrebných 
noriem pre školské stravovanie zohľadňujúca vek.  
 

 
Stravovanie v škole je zabezpečené formou dovozu desiat.  Balíčkované potraviny sú dovážané  
raz za deň. Výdaj desiatových balíčkov realizuje osoba, ktorá má potrebné oprávnenie na prácu 
tzv. zdravotný preukaz. Desiatu prinášajú osoby s oprávnením priamo k triede, kde sa skupina 
zdržuje počas dňa. Osoba nevstupuje do triedy, desiaty odovzdá žiakom pri dverách.  
Pri vydávaní desiatových balíčkov je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá a používať 
rukavice. 
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3 OPATRENIA ŠKOLY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVIA A KVÔLI 
PREVENCII NÁKAZY COVID-19 
 

o  Vstup do školy 
Rodič odovzdá dieťa na školský dvor hneď pri bráne. Rodič nevstupuje na školský dvor.  Učiteľ 
vykoná kontrolu, či dieťa má aspoň jedno rúško a podpísané vyhlásenie o bez infekčnosti.1 Dieťa 
sa zaradí do skupiny. Každá skupina má na školskom dvore vyčlenenú časť, kde sa môže zdržiavať 
pri príchode do školy alebo pri pohybe na školskom dvore. 
Na ranný vstup žiakov do budovy školy sa využívajú všetky vchody - v novej budove aj 
bezpečnostné schodisko,  v hlavnej budove  aj vchod pre zásobovanie nasledovne: 
 Skupiny 0.a 2. ročníka vstupujú do budovy cez hlavný vchod NB. 
 Skupiny 1.ročníka vstupujú cez núdzový vchod NB. 
 Skupiny 3.ročníka a ŠT vstupujú  do budovy cez vchod pre zásobovanie HB. 
 Skupiny 4. a 5. ročníka vstupujú cez hlavný vchod HB. 
 

o  Organizácia pohybu osôb v okolí školy 
o Na ulici sú vyznačené 2m rozostupy na čakanie 
o Učitelia upozorňujú zákonných zástupcov, aby sa nezdržiavali v okolí školy a aby 

hneď po odovzdaní dieťaťa odchádzali. 
 
o Písomné vyhlásenie o bez infekčnosti 

Písomné vyhlásenie o bez infekčnosti 2 bude rozdávané rodičom/zákonným zástupcom v dňoch 
28.5.-29.5.2020.  Zákonný zástupca predkladá vyhlásenie pred prvým nástupom žiaka do školy, 
alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni. 
 

o Ranný  zdravotný filter 
Základná škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy. Pri každom vstupe 
je umiestnená nádoba s dezinfekčným prostriedkom. Povinnosť dezinfikovať ruky kontroluje pri 
každom vchode upratovačka alebo vrátnička. 
Všetkým osobám, ktoré vstupujú do budovy školy, je  pri vstupe meraná teplota. Meranie teploty 
zabezpečujú riaditeľkou poverené osoby (upratovačky, asistenti, učitelia). 
 

o Umývanie rúk a dezinfekcia rúk 
Žiak/ pedagogický pracovník si vždy pri vstupe do triedy umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je 
v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. V každej triede je k dispozícii 
tekuté mydlo s pumpičkou a papierové utierky na ruky. Pedagogický pracovník má k dispozícii aj 
dezinfekčný prostriedok v spreji na dezinfekciu rúk. Dezinfekciu rúk žiakom v triede vykonáva len 
učiteľ/ asistent, nie žiaci navzájom. (Učiteľ s dezinfekciu do triedy vchádza a z triedy s ňou 
odchádza.) 
 

o Nosenie rúška 

 
1 Vyhásenie o bezinfekčnosti je k dispozícii na vrátnici školy,  v prípade potreby je možné ho vypísať za 
prítomnosti asistenta. Pozri príloha č.2. 
2 Vzor písomného vyhlásenia o bez infekčnosti v prílohe č2. 
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o Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch  školy, okrem svojej skupiny 
v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací 
proces. 

o Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri 
výkone výchovno- vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo 
ochranný štít. 

o Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. 
Žiak prichádza do školy aspoň s jedným rúškom. Ak má rezervné rúško, má ho odložené vo 
vrecúšku v taške. Ak žiak nemá rezervné rúško, škola mu v prípade potreby poskytne rezervné 
rúško, ktoré má k dispozícii učiteľ v každej skupine. Žiak použité rezervné rúško necháva po 
skončení vyučovania v škole na dezinfekciu vo vrecúšku na to určenom. 
 
o Ďalšie opatrenia 

o V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne 
vetranie. 

o Telesno-výchovné aktivity sa nevykonávajú vo vnútornom prostredí. 
o  Pobyt vonku sa realizuje v areáli školy alebo na futbalovom ihrisku podľa  

určeného harmonogramu. 
o  Základná škola má  v každej triede a na viditeľných miestach piktogramy o 

dodržiavaní hygienických  a protiepidemiologických pravidiel v škole. Žiaci sú 
každý pondelok v skupinách poučení o týchto pravidlách v škole. 

o  Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných 
priestorov organizujeme tak, aby boli minimalizované kontakty medzi skupinami 
a jednotlivcami. Na chodbách je z toho dôvodu určený dozor, ktorý koordinuje 
pohyb na chodbe a na toaletách. Dozor  na chodbe a na toaletách  vykonáva 
učiteľ/asistent a upratovačky podľa harmonogramu. 

 
o  Postup školy pri podozrení na ochorenie COVID-19 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 
COVID-19 ( zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, 
iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesme vstúpiť do priestorov základnej školy. Ak 
žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do 
samostatnej miestnosti (VIII.A – karanténna miestnosť) a budú kontaktovaní zákonní 
zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Ak rodič súhlasil vo vyhlásení, že žiak môže byť  
v takom prípade odprevadený asistentom učiteľa domov,  rodič bude kontaktovaný školou a 
odprevadí ho asistent domov. O podozrení na nákazu COVID-19 základná škola informuje 
príslušný RÚVZ tak, ako to je v prípade iných infekčných ochorení. Ak sa u zamestnanca 
základnej 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. 
 
o  Postup školy v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 

Základná škola  v prípade potvrdenia ochorenia COVID -19 postupuje podľa u platného 
usmernenia RÚVZ v Košiciach. Bezodkladne kontaktuje RÚVZ v Košiciach a postupuje podľa ich 
pokynov. 
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o Dodatok k  sanitačnému poriadku  ZŠ Kecerovce 79  na obdobie  od 1.6.2020 do konca šk. 
roka 2019/2020 

Celý upratovací personál je poučený a informovaný  o Dodatku k  sanitačnému poriadku  ZŠ 
Kecerovce 79  na obdobie  od 1.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020 a o sprísnených 
podmienkach upratovania v súlade s požiadavkami RÚVZ SR a potrebami školy.  

 
o  Zákaz vstupu cudzích osôb do vyučovacích priestorov 

 
 
 
 
 
 
        
V Kecerovciach 27.5.2020    Mgr. Alena Davidová,PhD. – riaditeľka školy
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Príloha 1 
Pokyny  pre zákonných zástupcov k otvoreniu školy od 1.6.2020 
Vážení rodičia, 
na základe rozhodnutia zriaďovateľa  bola Základnej škole Kecerovce 79  povolená prevádzka  na 
obdobie  od 1.6.2020 do konca školského  roka 2019/2020 v dennom  časovom intervale od 7.30 
do 12.15, preto žiadame rodičov, ktorí majú vážny záujem o umiestnenie dieťaťa do školy 
o dodržanie nasledujúcich pokynov: 
 

o  Dostavte sa  v dňoch 28.5.2020 – 29.5.2020 v čase od 8.00 – 12.00  do budovy školy 
k okienku asistentov vyzdvihnúť vyhlásenie o bez infekčnosti. 

o  Pri prvom nástupe Vášho dieťaťa do základnej školy, alebo po každom prerušení 
dochádzky Vášho dieťaťa do základnej školy v trvaní viac ako tri dni  predložte, vyhlásenie 
o bez infekčnosti, že Vaše dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 
nariadené karanténne opatrenia. 

o  Zabezpečte pre svoje dieťa najmenej jedno rúško, v ktorom dieťa prichádza do školy 
a prezuvky a hygienické vreckovky.  

o . Ak je  to možné, zabezpečte aj jedno náhradné rúško, ktoré bude mať dieťa uložené 
v školskej taške vo vrecúšku pre prípad znečistenia prvého rúška. 

o  Zabezpečte dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri ceste do školy, pri 
príchode žiaka do školy a pri odchode zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 
odstupov, dezinfekcia rúk). 

o  Zabezpečte príchod dieťaťa do školy v čase od 7.30  -  7.45. 
o  Nevstupujte na školský dvor. 
o  Vykonajte rannú kontrolu Vášho dieťaťa  pred nástupom do školy a v prípade príznakov 

infekcie dýchacích ciest zvýšenej teploty, kašľa, zvracania kontaktujte lekára 
a neposielajte dieťa do školy. 

o  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto  situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. 

o  Bezodkladne nahláste vyučujúcemu a riaditeľke školy, ak bola nariadená karanténa dieťaťu 
alebo ďalšej osobe, s ktorou žije žiak školy v spoločnej domácnosti. 

o Prosíme Vás, rešpektujte to, že zloženie skupín sa počas týždňa nemení. V prípade, že máte 
záujem umiestniť dieťa do školy, môžete tak urobiť vždy v pondelok.   
 

Všetky ďalšie informácie  o organizácii a pokyny k otvoreniu Základnej školy Kecerovce 79 sa 
dozviete na internetovej stránke školy (https://zskecerovce.edupage.org)  a obce Kecerovce 
(http://www.obeckecerovce.sk)  v dokumente: „POKYNY K OTVORENIU ŠKOLY.“ 
Tiež tieto informácie nájdete na informačnej tabuli obce a pri vstupe do školy. 
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Príloha 2  
 
 

Základná škola Kecerovce 79, 044 47 Kecerovce, okres Košice - okolie 
Tel. 055/ 699 02 37 email: zskecerovce@zskecerovce.sk Web: www.zskecerovce.edupage.org 
 

Vyhlásenie 
 
 

Vyhlasujem, že moje dieťa ............................................................, bytom v
 ..................................................................................................................................................................................... 
, 
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 
ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som 
sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Súhlasím, aby v prípade, že moje dieťa bude mať teplotu počas vyučovania, dieťa odviedol domov asistent 
učiteľa:      ÁNO   /   NIE 

V Kecerovciach dňa ................... 
 
 

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
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