
Prevádzka  

Cirkevnej spojenej škole, Komenského 6, Spišské Vlachy 

počas mimoriadnej situácie  

na predchádzanie šírenia COVID-19 

 

 Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a v súlade 

s dokumentom „Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, 

základné umelecké školy)“ upravujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných 

zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu  je stanoviť základné prevádzkové 

podmienky školy a jej organizačných zložiek počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19       

a zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujeme iba tie základné 

prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok 

vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

 Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. Ak bude 

potrebné, zriaďovateľ školy, Biskupstvo Spišské Podhradie, odkonzultuje s Regionálnymi úradom 

verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami. 

 

Nástup do školy a školského zariadenia: 

1. Budova školy bude otvorená pre žiakov v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.. 

2. Pri vstupe do budovy školy bude prebiehať zdravotný filter (náhodné meranie teploty 

žiakom a zamestnancom, dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do priestorov školy 

dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu). 

3. Sprevádzajúce osoby odovzdajú dieťa poverenému zamestnancovi školy pri vstupe do 

budovy a do vnútorných priestorov školy už nebudú vstupovať, ani sa v nich nebudú 

pohybovať. 

4. Počas zdravotného filtra pri vstupe do budovy školy, aj keď budú žiaci a ich sprevádzajúce 

osoby dodržiavať dvojmetrové odstupy, prekrytie tváre ochranným rúškom, prípadne jeho 

náhradou bude povinné. 

5. Zákonný zástupca pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky 

v trvaní viac ako tri dni predloží písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

6. Zákonný zástupca  zabezpečí každý deň pre svoje dieťa dva kusy ochranného rúška, 

hygienické vreckovky v dostatočnom množstve a jednorazové papierové utierky pre 

individuálnu potrebu. 

 



Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu: 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať od 8:00 hod. v zmysle platných rozvrhov pre 

ZŠ, ZUŠ a ŠKD v danom školskom roku. 

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v jednotlivých kmeňových triedach základnej 

školy a triedach pre individuálne vyučovanie ZUŠ.  

3. Činnosť v ŠKD bude prebiehať v exteriéri do 15:00 hod.. 

4. Žiaci 2. stupňa počas výchovno-vzdelávacieho procesu budú musieť nosiť rúško. 

5. Žiaci 1. stupňa a pedagogickí zamestnanci budú mať odporúčané prekryť si tvár rúškom 

alebo ochranným štítom, prípadne jeho náhradou. 

6. V prípade pohybu osôb (žiakov aj zamestnancov) v spoločných priestoroch školy budú 

musieť mať tvár prekrytú rúškom alebo jeho náhradou. 

7. Obedová prestávka bude od 11:30 hod. do 12:00 hod.. Obed sa bude podávať žiakom, ktorí 

prejavili záujem o stravovanie, v jednorazových plastových obaloch v miestnosti  na to 

určenej, s podmienkou, že žiak bude mať  hygienicky balený vlastný príbor. 

8. V čase po skončení vyučovania sa budú žiaci prihlásení do ŠKD sústreďovať na školskom 

dvore (v prípade nepriaznivého počasia na zastrešených plochách školského dvora), kde 

budú pod vedením vychovávateliek vykonávať voľnočasové aktivity. 

Hygienický režim v škole: 

1. Upratovanie a dezinfekcia toaliet, dezinfekcia dotykových plôch, povrchov a predmetov, 

ktoré používa veľký počet ľudí, sa bude vykonávať dvakrát denne. 

2. Upratovanie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší 

zamestnanci školy nachádzali počas daného dňa, sa bude vykonávať raz denne.  

3. Dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu budú umiestnené na dostupných  miestach 

(v jednotlivých triedach, kde bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces a v priestoroch, 

ktoré používajú zamestnanci školy). 

4. Jednorazové papierové utierky a antibakteriálne mydlá v dávkovačoch budú umiestnené na 

jednotlivých toaletách. 

5. Pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, bude 

vyčlenená miestnosť, ktorá bude následne dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná. 

  Záverečné ustanovenia: 

1. Pokyny k prevádzke počas mimoriadnej situácie boli prerokované 24. augusta 2020 na 

pracovnej porade pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a doplnené 

v zmysle upravených pokynov UVZ SR a MŠVaV SR. 

2. Dopĺňajú prevádzkový poriadok počas doby trvania mimoriadnej situácie na predchádzanie 

šírenia COVID-19. 

3. Tento dokument nadobúda účinnosť 2. septembra 2020. 

 

V Spišských Vlachoch  21. 08. 2020 

Mgr. Renáta Bašistová 
riaditeľ školy 


