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Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

     Dodatok č. 9 
 

Pokyny upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 
žiakov I.stupňa  a II.stupňa základnej školy, špeciálnej triedy a školského klubu detí 

 

                                od 26.04.2021 
 
Všeobecné informácie 
Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia  
podľa: 
a. manuálu „Návrat do škôl 2021“ (od 26.04.2021), 
b. „Covid školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú 
zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, 
c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR, 
d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom 
na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú. 

 
ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  ŽIAKOV  
I.STUPEŇ a špec.trieda  

Na začiatku týždňa  

Príchod od 07,30 hod. do 7,55 hod.  
1. ročník - 4.ročník – vchod A (hlavný vchod) 
8. špec. - vchod A (hlavný vchod) 

V ostatné dni prichádzajú žiaci  vchodom B (okrem raného ŠKD). 

1. Preberania Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti (umiestnené na webovej stránke školy – tlačivo 11/a) s  
nahliadnutím negatívneho výsledku zákonného zástupcu RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania. 

                                   !!!!! Bez týchto tlačív nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy!!!! 
2. Testovanie žiakov  I. stupňa a špec. triedy–  nebude prebiehať 

 
 
 
II.STUPEŇ  

Na začiatku týždňa  

Príchod od 07,30 hod. do 7,55 hod.  
5. ročník – 9.ročník – vchod B (bočný vchod k šatniam) 

V ostatné dni prichádzajú žiaci  vchodom B (bočný vchod do budovy). 

Podmienka vstupu žiakov do priestorov školy je povinné vyplnenie tlačiva: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 
(umiestnené na webovej stránke školy – tlačivo 8/a), ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť 
k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku  jedného zákonného zástupcu a žiaka RT-PCR testu na ochorenie 
COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území 
Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania. 
Kontrolu vykoná riaditeľkou školy v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľ/vychovávateľka). 
Zákonný zástupca následne vždy po vypršaní platnosti negatívneho výsledku testu na COVID-19 odovzdá ,,Čestné 

vyhlásenie o bezinfekčnosti“ poverenej osobe. 

!!!!! Bez týchto tlačív nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy!!!! 
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ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA 
V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č.175/2021, podľa §2 a §3 sa vo všetkých priestoroch interiérov nariaďuje riadne prekrytie 
horných dýchacích ciest (nos a ústa)  použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky ako respirátor. A to použitím rúška, 
šálu alebo šatky. 
Žiak má vždy jedno náhradné rúško odložené v skrinke, príp. v školskej taške.  

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby zabezpečili na každý deň pre svoje dieťa náhradné rúška. 

Škola nesupluje povinnosti zákonného zástupcu pri zabezpečovaní daných ochranných pomôcok. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Prezenčné vyučovanie žiakov I.stupňa a špec.triedy podľa rozvrhu  platného od 
15.03.2021.  

 Prezenčné vyučovanie žiakov II.stupňa  podľa rozvrhu  - príloha A. 
 

 Pred vstupom do budovy školy  - ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk. 

 Dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško). 
 Dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.  
 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.  
 Výchovno-vzdelávací proces a s ním spojené aktivity ak bude  možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy 

alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.  
 Počas prestávok sa budú žiaci i tr. učitelia zdržiavať len vo svojich triedach. 

 Prestávky medzi hodinami v danej triede budú pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po 
chodbách alebo v exteriéri a minimalizovaním kontaktov medzi triedami i jednotlivcami. 

 Telesná a športová výchova sa bude realizovať len v exteriéri pokiaľ to počasie dovolí, v prípade nepriaznivého počasia 
ostanú žiaci v kmeňovej triede. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa nevyužívajú. 

 Hudobná výchova sa bude vyučovať len teoreticky. 
 

 

STRAVOVANIE 

 Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania 
a zamestnancov školy vždy podľa stanoveného časového harmonogramu. 

 Žiaci V.A až VII.A (prijatí na stravovanie od zač.šk.roka), budú automaticky prihlásení od 26.04.2021. Rodičia, 

ktorých deti sa nebudú zúčastňovať prezenčnej výučby, alebo nebudú mať záujem o stravovanie sú povinní svoje 

dieťa odhlasovať/prihlasovať zo stravy obvyklým spôsobom do 14,00 hod. deň vopred a v pondelok do 7,00 hod.  

 Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom uznesením č. 183/2020 schválilo na svojom 18. zasadnutí dňa 07. 
decembra 2020 VZN č. 2/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. VZN č. 2/2020  nadobúda účinnosť 01. 01. 2021 a zmena 
sa týka: 

 §5 ods.5     Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre žiaka základnej školy je vo výške 0,10 Eur. !!! 
 §5 ods.7     Nárok na dotáciu vo výške 1,20 eur majú žiaci, ktorí navštevujú základnú školu, zúčastnili sa 

vyučovania a odobrali stravu. Dotácia sa poskytuje prostredníctvom zriaďovateľa. V prípade, ak zriaďovateľovi na 
žiaka nebude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, je povinný si hradiť náklady za 
obed v zmysle tohto VZN v plnej výške. 

 Pri vstupe do školskej jedálne si žiaci dôkladne umyjú ruky vodou  a mydlom z dávkovača, utrú do 
jednorázových papierových vreckoviek pod dozorom pedagogického zamestnanca (triedny učiteľ, 
vychovávateľka, zastupujúci pedagogický zamestnanec).  

 Do ŠJ vstupujú žiaci s nasadeným rúškom, ktoré si dávajú dole iba počas konzumácie jedla. 

 Žiaci dodržiavajú zonáciu priestorov jedálne pri sedení za stolmi podľa tried. 

 Žiaci pri výdajnom okienku dodržiavajú rozostupy. 

 Pokrmy vydáva personál vrátane samostatne zabalených príborov. Polievku nakladá žiakom pridelený personál.  

 Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb je do školskej jedálne prísne zakázaný!  

 Obedy sa nevydávajú žiakom do obedárov!   

 

ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA 
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V prípade, ak zákonný zástupca žiaka alebo samotný žiak   II.stupňa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa 
nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:  

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania 
zákonného zástupcu žiaka ( samotného žiaka II.stupňa) a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne 
vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa . 

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 zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt 
so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,  

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.  

 
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.  

 
Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

Je v najlepšom záujme žiaka, aby sa prezenčnej formy vzdelávania zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu. 
 
Žiaci môžu byť komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu ( plnenia úloh ako je obvyklé pri chorobe 
žiaka) alebo učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenia žiaka. Je to však iba možnosť, záleží na individuálnom 
posúdení správania a aktivity každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so 
školou. 
Zákonný zástupca v prípade, že u jeho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj 
bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 
deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu. 
 
 
VSTUP OSÔB DO PRIESTOROV PREVÁDZOK  A PRIESTOROV ZAMESTNÁVATEĽA  

Podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-

19 vydáva ÚVZ SR  podľa § 59b zákona  vyhlášku 187/2021, ktorou podľa  48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v 

období OD  19. APRÍLA 2021   DO 28. APRÍLA 2021  z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom 

zariadení, vrátane škôl a školských zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám (vrátane zamestnancov), okrem osôb  

podľa § 1 ods. 2, na tieto pracoviská a do iných vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú 
dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu. 
 
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na: 
a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh, 
b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku 

antigénového testu na ochorenie   COVID-19 nie starším ako 7 dní, 
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, 
d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie  dávnejšom ako 180 dní od okamihu 

vstupu, 
e) osobu zaočkovanú: 

1. druhou dávkou mRNA vakcíny (Moderna, Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 
14 dní, 

2. prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca) proti ochoreniu  COVID-19  a od  tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 
3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania 

podaná v intervale  do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 
f) osoby nad 65 rokov veku, 
g) dieťa do desiatich rokov veku, 
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h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
l) onkologických pacientov   po   chemoterapii   alebo   transplantácii,   ktorí   majú   leukopéniu   alebo osoby s onkologickou liečbou 

alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania 
liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 

m) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom 
zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo 
všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19, 

r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19, 
u) vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského 

zariadenia. 
 
Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba 
oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý 
preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.  
 
Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), e) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy 
alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má 
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje 
zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. 
 
Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) 
písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, 
na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody 
pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si 
je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Pokyny riaditeľky školy upravujúce postupy, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov vychádzajú s 

rozhodnutí nadriadených orgánov, platných vyhlášok, opatrení a v ich intenciách majú zabezpečiť výchovno-

vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre žiakov a zamestnancov školy. 

Je možné ich meniť vzhľadom na aktualizované rozhodnutia, opatrenia, nariadenia  a vyhlášky. 

 
 

Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa 
podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť 
udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného 
činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby! 
 
 
 
 
 

V Trnovci nad Váhom, 23.4.2021                                                                                        Mgr. Miriam Žigová  
                                                                                                                                                          riaditeľka školy 
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Príloha A                                          

ADAPTAČNÉ OBDOBIE                    

 ÚPRAVA ROZVRHU  II.stupeň - 26.04.2021-30.04.2021 
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*IX.A - príprava na prijímacie pohovory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*IX.A –príprava na prijímacie pohovory 

 

Vysvetlivky skratiek : 

Triedne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti :  

TA - K     -  Triedna aktivita-   Komunikácia , ranný kruh 

TA - S      -  Triedna aktivita –  Spolupráca 

TA - P      - Triedna aktivita -   Pohybových zručností  

 

 

 

 

 

 


