
Dodatok k prevádzkovému poriadku 

Základnej školy Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou 

 

Špeciálne usmernenia v čase od 2.9.2020 do 14.9.2020, prípadne do odvolania 
 
 
Žiaci 

1. V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie 
je pre žiakov povinná.  

2. Používanie rúšok je v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa 
povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. 

3. Žiaci budú do budovy školy vchádzať v rúškach priebežne od 7.30 ako prichádzajú do 
školy. Žiaci sa pred školou nezhromažďujú. 

4. Vstup do budovy školy je pre sprevádzajúce osoby zakázaný! Výnimkou sú osoby 
sprevádzajúce žiakov 1. ročníka a žiakov s telesným postihnutím. Do školy však so 
žiakom smie vstúpiť len jedna osoba. 

5. Ranný klub ŠKD nebude fungovať, popoludní bude ŠKD v prevádzke do 17.00 hod. 
6. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, nasadí si 

rúško, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní 
zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

7. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy tlačivá 
Zdravotný dotazník a vyhlásenie pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré predkladá rovnako po každom prerušení dochádzky 
v trvaní viac ako tri dni.   

8. Zákonný zástupca zabezpečí žiakovi na každý deň 2 rúška a papierové jednorazové 
vreckovky. 

9.  Žiak si v triede do igelitového obalu odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia 
svojho používaného rúška). 

10.  Žiak si vždy po príchode do triedy odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v 
súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Na utieranie rúk 
použijú jednorazové papierové utierky. 

 

 

Pedagogickí zamestnanci 
 

1. Zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 
v priestoroch školy nastupujú do práce najneskôr 7.30 h.  

2. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia Zdravotný 
dotazník pre zamestnancov pre opätovným nástupom do zamestnania a Zdravotný 
dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. 

3. Pri každom nástupe do práce pri vstupe do budovy je zamestnanec povinný dezinfikovať 
si ruky. 

4. 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 čo 
najkratšom možnom čase s použitím rúška. 



5. Zamestnanci základnej školy budú vykonávať prácu na pracovisku pri dodržiavaní 
hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. Pedagogický zamestnanec nosí rúško všade vo vnútorných 
priestoroch základnej školy počas výchovno-vzdelávacieho procesu. 

6. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi 
hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 
zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese a v miestnosti, v 
ktorej sa zdržuje skupina zabezpečujú časté a intenzívne vetranie. 

7. Pedagogickí zamestnanci sú povinní do 8,15 hod. zaevidovať prítomnosť žiakov 
prostredníctvom Edupage.  

 
 

Nepedagogickí zamestnanci 
 

1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia Zdravotný 
dotazník pre zamestnancov pre opätovným nástupom do zamestnania 
a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom nového šk. roka 
2020/2021. 

2. Ak sa u nepedagogického zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy 
COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa 
školy a opustí školu v čo najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

3. Nepedagogickí zamestnanci počas vykonávania svojej práce nosia v priestoroch 
školy rúška, alebo štíty nepretržite.  

4. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 
odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, vykonávajú najmenej raz 
denne. 

5.  Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 
zvlášť veľký počet ľudí, musia vykonávať minimálne dvakrát denne a podľa potreby 
(napr. kľučky dverí). 
 Dezinfekcia a upratovanie toaliet – minimálne 2x denne a podľa potreby. 

 Čistenie miestností, v ktorých sa nachádzajú žiaci a zamestnanci školy – 
minimálne 1x denne.  

 Dezinfekcia dotykových plôch a povrchov, ktoré používa veľký počet ľudí – 
aspoň 2x denne a podľa potreby. 

Miestnosť určená pre izoláciu osoby pri podozrení na COVID19 je riaditeľňa školy.  

 

Tento doplnok k Prevádzkovému poriadku Základnej školy Štúrova 341 Hanušovce nad 
Topľou nadobúda účinnosť 2. 9. 2020 do ukončenia mimoriadnej situácie. 

 
        
 

RNDr. Natália Verčimáková 
          riaditeľka ZŠ Hanušovce nad Topľou 
  



Príloha č.1 k dodatku Prevádzovkého poriadku v čase od 2.9.2020 do 14.9.2020, prípadne do odvolania 

 



 



 

 


