
CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. MARTINA 

Radatice 199, 082 42 okr. Prešov 

 

Informácie a pokyny pre rodičov a žiakov 

Cirkevnej základnej školy na obdobie školského roka 2020/2021 
 

     Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností Cirkevnej základnej školy sv. 

Martina, Radatice, rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Cirkevná 

základná škola bude postupovať na základe odporúčaní v 3 úrovniach tzv. semaforu – zelenej, 

oranžovej a červenej. 

 

ZELENÁ FÁZA – predstavuje stav, kedy sa v základnej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani 

pozitívne dieťa, či zamestnanec na ochorenie COVID-19. 

ORANŽOVÁ FÁZA – zachytáva situáciu, kedy sa v základnej škole vyskytuje podozrenie na 

ochorenie COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca školy. 

ČERVENÁ FÁZA – obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych 

prípadoch medzi žiakmi alebo nepedagogickými pracovníkmi školy alebo jedným pedagógom. 

 

Všeobecné informácie: 

Prevádzka Cirkevnej základnej školy sv. Martina: 

- Budova školy sa otvára ráno  o    7:20 hod. 

- Vyučovanie prebieha v čase      7:45 – 13:05 hod. 

- Prevádzka ŠKD   11:30 – 15:30 hod. 

- Obed (od 7.9.2020)   12:00 – 13:30 hod. 

 

 Opatrenia v našej škole smerujú k princípu ROR – Rúško – Odstup – Ruky. 

 Na vchodových dverách je zverejnený oznam, za akých podmienok nemôže dieťa vstúpiť do 

základnej školy. 

 Pri vchode je umiestnený stojan s dezinfekčným prostriedkom, ktorý je každý vstupujúci do 

budovy povinný použiť. 

 Ranný zdravotný filter bude počas prvých dvoch týždňov povinný. Jeho súčasťou bude aj 

meranie teploty. 

 V prípade, že pri rannom filtri zhodnotí pedagogický zamestnanec nežiadúcu prítomnosť žiaka 

v ZŠ z dôvodu choroby, resp. príznakov infekcie dýchacích ciest, rodič resp. sprevádzajúca 

osoba musí dieťa zobrať naspäť domov. Z dôvodu, aby sme sa vyhli týmto zbytočným 

problémom v prípade výskytu príznakov ochorenia, alebo infekcie dýchacích  ciest, 

doporučujeme, aby rodič ráno odmeral svojmu dieťaťu teplotu a zhodnotil jeho zdravotný stav 

ešte pred odchodom z domácnosti. 

 V triedach sa bude často a intenzívne vetrať. 

 Toalety a triedy sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači a jednorazovými 

papierovými obrúskami pre bezpečné osušenie rúk. 



Zákonný zástupca: 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do 

školy a pri odvádzaní dieťaťa zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej základnej školy na 

obdobie školského roku 2020/2021. 

 Žiaci môžu prichádzať do školy samostatne, so zákonným zástupcom, alebo osobou, ktorá so 

žiakom žije v spoločnej domácnosti. 

 Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (pred začiatkom školského roka 2020/2021) 

predkladá rodič písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. Vyhlásenie 

o bezinfekčnosti predkladá aj po každom prerušení dochádzky na viac ako tri dni. 

 Bez vyhlásenia a dotazníka nebudú môcť žiaci vstúpiť do školy 

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

o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou 

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená 

všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto 

podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň 2 rúška. Jedno rezervné má žiak zabalené 

v igelitovom vrecku a odložené v aktovke. 

 Rodičia alebo sprevádzajúce osoby privedú žiaka ku škole. Vo vnútorných priestoroch sa 

nepohybujú, výnimkou sú rodičia žiakov 1. ročníka. Ich môže sprevádzať 1 zákonný zástupca 

na minimálne nutný čas (do šatne). 

 Pri odchode z ŠKD rodič telefonicky kontaktuje vychovávateľku, že žiak odchádza domov 

a čaká na dieťa pred vchodom školy. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

 Žiaci prvého stupňa majú nosenie rúšok v triede odporúčané. Žiaci 2. stupňa majú nosenie 

rúšok v triede povinné (v období od 2.9. – 14.9.2020). 

 Vo vnútorných priestoroch školy (chodby, šatňa, WC ...) nosia rúška všetci žiaci. 

 Pedagogickí zamestnanci majú doporučené nosiť rúško alebo ochranný štít počas výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov. Budeme 

dbať na to, aby si žiaci osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje 

prenos nákazy. 

 Telesná a športová výchova sa bude realizovať v exteriéri, telocvičňa sa do 20.9.2020 nebude 

využívať. 

 Vyučovací proces bude prebiehať podľa obvyklého rozvrhu hodín. 

 Prestávky medzi hodinami budú žiaci tráviť vo svojej triede, nie na chodbách, prípadne v 

exteriéri školy. 

 Stravovanie 

 Školské stravovanie bude zabezpečené v jedálni Materskej školy v bežnej podobe v čase 12:00 

– 13:30 hod. (od 7.9.2020) 



 Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Pri konzumácii jedál je nutné 

dodržiavať bežné hygienické pravidlá. 

Pri podozrení na 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) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy. 

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené 

do izolačnej miestnosti a vyučujúci budú kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. 

 

 

V Radaticiach 25.8.2020 

 

 

          Mgr. Ondrej Jurašek 
                  riaditeľ školy 
 


