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Vážení rodičia, 

 

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 4. 2021  s účinnosťou od 19. 4. 2021 

sa obnovuje školské vyučovanie v ZŠ   v končiacich ročníkoch / 8. a 9. ročník/.  

 

     Ročníky 5. – 7. pokračujú naďalej v dištančnej forme výučby. Predpokladané 

obnovenie prezenčnej výučby v týchto ročníkoch sa plánuje od 26. 4. 2021 / v súlade 

s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u/.  

 

Na základe tohto rozhodnutia o obnovení prezenčnej formy výučby v 8. a 9. ročníku  

prosíme predložiť škole dňa 19. 4. 2021 /pondelok/ pri príchode žiakov do ZŠ 

nasledujúce dokumenty:  

1. čestné vyhlásenie – 8/a  / čestné vyhlásenie 8a , resp. tlačivá budú pri vstupe do školy/  

2. platný negatívny antigénový test resp. RT-PCR test žiaka a 1 zákonného zástupcu.   

Žiak školy pri pondelňajšom nástupe do školy donesie so sebou kópie negatívnych  

testov /svoj a 1 rodiča/ v papierovej, resp. elektronickej podobe, napr. sms, 

printscreen. e-mail...Triedny učiteľ odkontroluje dátum vykonania testu a kópie vráti 

žiakovi. Formu preukazovania testu dohodne rodič s triednym učiteľom /kópie 

výsledkov testov  je možné zaslať elektronicky priamo triednemu učiteľovi/.  

 

Základné aktuálne informácie a pokyny: 
 https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ 
 
 

 

Pokyny upravujúce podmienky a organizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu a vyučovania 

 

I. Úvod  

 

1.Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Krosnianska 2, Košice. 

Popisujú upravujúce podmienky a organizáciu  prezenčnej formy výučby žiakov II. stupňa   

/8. a 9. ročník/  od 19. 4. 2021.   

     

II. Vyučovanie v ročníkoch 8. – 9. od 19. 4. 2021 – prezenčná forma 

 

1. Vyučovanie v 8. – 9. ročníku  prebieha prezenčne podľa rozvrhu v adaptačnom 

  období.   

2. Naďalej sú v platnosti opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

            z 1.9.2020.  

19.4.2020_8-9._ročník/8a%20%20čestné%20vyhlásenie%20a%20súhlas%20so%20sprac.%20osobných%20údajov.docx
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/
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3. Žiaci pri vstupe do budovy školy prechádzajú každodenne ranným filtrom (meranie 

            teploty bezkontaktným teplomerom, dezinfekcia rúk). Ak bude žiakovi nameraná 

          teplota nad 37,2 C nebude môcť vstúpiť do priestorov školy a zákonný zástupca si ho 

bude musieť vziať domov. Po vstupe do budovy školy si každý žiak vydezinfikuje 

ruky, označí dochádzku prostredníctvom elektronického systému (bezkontaktne) , 

prezuje sa a následne ide do svojej kmeňovej triedy. Túto triedu opustí len so 

súhlasom pedagóga (toaleta, prestávka, pobyt vonku). 

 

4. Príchod žiakov do školy 19. 4. 2021 /pondelok/ a následne vždy každý pondelok 

            z dôvodu odovzdávania čestných vyhlásení /ČV/ a preukazovania  negatívnych 

            testov žiakov a zákonných zástupcov: 

 8. ročník  zadný vchod  č. 2   od 7:40 do 7:55 hod. 

 9. ročník  zadný vchod  č. 3  od 7:40 do 7:55 hod. 

 

S nástupom ďalších ročníkov sa budú meniť časy nástupu žiakov a vchody do školy pre 

príslušné ročníky. 

 

5. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov, u ktorých je 

vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní. /pre zamestnancov a zákonných zástupcov žiaka 

dĺžka platnosti negatívneho testu nezávisí od stupňa varovania, v akom sa okres nachádza 

podľa COVID-AUTOMATU/.  

Splnenie podmienky negatívneho výsledku testu sa overuje prostredníctvom príslušného 

čestného vyhlásenia zamestnancov, zákonných zástupcov a žiaka, (ak nie sú vyňatí na 

základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky ÚVZ SR z testovania), ktorého 

prílohou sú kópie negatívneho testu na COVID-19. Čestné vyhlásenie obsahuje aj súhlas so 

spracovaním údajov. 

 

6. Školská dochádzka: 

 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa 

nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa 

týchto podmienok: 

a/ ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu 

netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne 

vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri 

chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. 

Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to 

považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude 

kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,   

b/ ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní 

a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne 

preskúšaný z učiva daného ročníka,  

c/ zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.  
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Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR: 

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: 

 im bola nariadená karanténa/izolácia, 

 ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ 

alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o 

riaditeľské voľno, 

 ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania 

z dôvodu choroby dieťaťa. 

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu 

výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú 

výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

 

7. Žiaci sa prednostne vyučujú vo svojich kmeňových triedach, jednotlivé triedy sa počas 

vyučovania nespájajú do skupín žiakov z rozličných tried, aby nedochádzalo k premiešavaniu 

žiakov, z toho vyplývajú úpravy v predmetoch náboženská výchova a etická výchova. Pred 

vstupom do odborných učební si žiaci dezinfikujú ruky. Na konci vyučovacej hodiny 

v odbornej učebni vyučujúci dezinfikuje lavice a počítače. 

8. Telesná a športová výchova sa vyučuje len vo vonkajších priestoroch školy, žiaci 

nosia rúško a zamestnanci po aktuálnom usmernení nosia na vyučovaní rovnako ako žiaci 

rúško. Uprednostňujú sa ľahké a nezaťažujúce fyzické a pohybové aktivity. V prípade 

nepriaznivého počasia prebieha TSV v triede iba teoretickou formou. Je možné realizovať 

vychádzky do blízkeho okolia školy. Hudobná výchova sa vyučuje teoretickou formou. 

9. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní oznámi zákonný zástupca bezodkladne (podľa 

možností vopred) triednemu učiteľovi. V prípade výskytu ochorenia COVID 19 u žiaka 

alebo v rodine,  je rodič povinný o tejto skutočnosti informovať školu.  

  

10. Ďalšie hygienické pokyny a opatrenia: 

 

 

Opatrenia podľa odporúčaní ÚVZ SR , ktoré sú založené na princípe : 
 
ROR (Rúško, Odstup, Ruky). 

 Vo všetkých priestoroch školy (triedy, chodba, toaleta, šatne...) musia 

všetci žiaci a zamestnanci nosiť rúško. 

 Dezinfekcia rúk je potrebná pri každom opustení vyhradenej miestnosti i pri návrate 

do nej. 

 Nutné je časté umývanie rúk a vetranie tried. 

 V priestoroch školy sú zabezpečené hygienické potreby – dezinfekčné prostriedky, 

mydlá, papierové utierky, v každej triede aj prostriedky na dezinfekciu rúk. 

 Žiaci sa budú vyhýbať osobnému kontaktu pri akejkoľvek činnosti. 
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 Z domu si nesmú nosiť zbytočné predmety. Nebudú si navzájom požičiavať učebné 

pomôcky. 

 Desiatu a pitný režim zabezpečí rodič, žiak si ju prinesie hygienicky zabalenú.  

 V prípade výskytu infekcie u ktoréhokoľvek člena rodiny žiaka alebo zamestnanca, 

tento ostáva doma, skutočnosť bezodkladne oznámi riaditeľke školy. Kontaktuje 

telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a ďalej postupuje podľa jeho pokynov. 

 Škola až do odvolania nebude organizovať žiadne spoločné akcie a hromadné 

podujatia. 

  

11. Pedagogický zamestnanec: 

 

 Prvý deň v škole vykoná poučenie žiakov o dodržiavaní hygienických 

zásad a protiepidemiologických opatrení, robí tak vhodným spôsobom 

opakovane, priebežne  a pravidelne. 

 V miestnosti, v ktorej prebieha vyučovanie alebo iné školské aktivity, 

pedagogický a odborný zamestnanec zabezpečí časté a intenzívne vetranie, minimálne 

cez každú prestávku. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je 

nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 Pedagogickí zamestnanci sa snažia zabezpečiť rozstupy medzi žiakmi podľa 

zváženia a možností pri každej činnosti. 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v škole, vo svojej triede 

bezodkladne túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy, ktorý vzniknutú situáciu rieši so 

zriaďovateľom, príslušným RÚVZ, ďalšími zamestnancami školy, zákonnými 

zástupcami. Žiaka s možnými príznakmi na COVID-19 izoluje do príchodu 

zákonného zástupcu (izolačná miestnosť  na prízemí), do ktorej od tej chvíle nebude 

mať nikto prístup a po prevzatí žiaka bude dôkladne vydezinfikovaná. 

 Sprevádza svoju triedu na obed tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické 

opatrenia (odstupy, umývanie rúk, rúška a pod.) v stanovený čas. 

 Minimalizuje kontakt s inou skupinou vrátane zamestnancov školy. 

 Pri pobyte na školskom dvore dbá o to, aby nedochádzalo k miešaniu tried, 

pedagógovia a vychovávatelia sa vzájomne dohodnú, že pobyt vonku budú realizovať 

v intervaloch. 

 

12. Zákonný zástupca:  

 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do základnej školy.  

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška  (jedno náhradné, musí mať pri sebe 

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej školy. 

 V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa alebo 
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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 RÚVZ. 

 Rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu 

vzdelávania. 

 

13. Pri podozrení na ochorenie: 

 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) 

nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 je nutné 

umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, 

ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú zo školy. 

 Ak sa u ktoréhokoľvek 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 a kontaktuje svojho 

ošetrujúceho lekára a riadi sa ďalej jeho pokynmi. 

 V prípade akýchkoľvek dôležitých zmien bude vedenie školy rodičov i 

zamestnancov priebežne informovať. 

 

III. Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni  

 

1. Základná škola poskytuje stravovanie žiakom  v prezenčnej forme výučby. 

2. Pre cudzích stravníkov sa nevarí. 

3. Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu. 

4. Obed sa bude vydávať žiakom jednotlivých tried v čase od 11:30 hod. do 14:00 hod.  

            tak, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov z rozličných tried.  

5. Žiaci dodržiavajú odstupy, pred vstupom do školskej jedálne si vydezinfikujú ruky, 

            vstupujú do jedálne v rúšku/respirátor. Rúško stravník odloží až počas konzumácie 

  obeda. 

6. Dozor nad žiakmi v školskej jedálni vykonávajú určení pedagogickí zamestnanci 

            a vychovávatelia.  

7. Žiaci sú automaticky prihlásený na stravu. V prípade neprítomnosti žiaka na  

            vyučovaní je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť deň vopred. 

            Prosím  uprednostňovať odhlasovanie cez edupage resp. email : 

           veducasj@zskrosnianke.sk. Ak žiak nenastúpi od 19. 4. 2021, žiadame odhlásiť 

           dieťa najneskôr do 18. 4. 2021 /nedeľa/. 

8. V prípade neskoršieho príchodu žiaka na vyučovanie /napr, návšteva lekára a pod./  

            je potrebné zavolať do jedálne, aby bol pre neho pripravený obed. 

             

Vedenie školy  

     

mailto:veducasj@zskrosnianke.sk

