
Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany 

 

 

Postup školy v čase mimoriadnej situácie Covid 19 a usmernenie 

zamestnancov a zákonných zástupcov 
 

V zmysle Rozhodnutia ministerstva školstva č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 

a jeho Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl zo dňa 27.10.2020 a po prero-

kovaní so zriaďovateľom prijalo riaditeľstvo školy tieto opatrenia: 

 

A) Základná škola 
1. V základnej škole budú v dňoch 30.10.2020 a 02.11.2020 jesenné prázdniny. Celá škola 

bude mimo prevádzky.  

2. V prezenčnej výučbe žiakov 1.- 4.roč. sa bude pokračovať od 03.11.2020 za predpokladu, 

že výsledky plošného testovania neohrozia personálne zabezpečenie školy. Informácie 

o tom, či bude škola 03.11.2020 otvorená budú zverejnené v pondelok 02.11.2020 na 

webovom sídle školy a odoslané rodičom v správe cez edupage. 

3. Žiak prvého stupňa základnej školy, ktorý má nad 10 rokov a nepreukáže sa negatívnym 

výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej 

únie na ochorenie COVID – 19 nemôže nastúpiť po jesenných prázdninách do školy 

a zúčastniť sa prezenčnej výučby. Túto absenciu neospravedlňuje lekár. Rodič zabezpečí, 

aby dieťa bolo 10 dni v domácej karanténe, o ktorej bude školu informovať. Zároveň je 

povinný zabezpečiť pre svoje dieťa domáce vzdelávanie v súlade s obsahom prezenčnej 

výučby. 

4. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom 

testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o 

bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 

22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.  

5. Žiaci II. stupňa budú po jesenných prázdninách pokračovať od 03.11. 2020 v dištančnom 

vzdelávaní až do odvolania. Žiakovi, ktorý sa nezúčastní dištančného vzdelávania a bez 

ospravedlnenia sa nepripojí na online hodinu alebo neodovzdá učiteľovi zadanú úlohu v 

dohodnutom čase, sa bude tento čas evidovať ako neospravedlnená hodina. 

 

B) Materská škola  
 

1. Materská škola bude v dňoch 30.10.2020 a 02.11.2020 z bezpečnostných a organizačných 

dôvodov mimo prevádzky. Vo svojej činnosti bude pokračovať od 03.11.2020 za 

predpokladu, že výsledky plošného testovania neohrozia personálne zabezpečenie 

materskej školy. Informácie o tom, či bude materská škola od 03.11.2020 otvorená budú 

zverejnené v pondelok 02.11.2020 na webovom sídle školy. 

2. Riaditeľstvo školy v zmysle Usmernenia ministerstva školstva zo dňa 27.10.2020 

odporúča zákonným zástupcom dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či 

materskej dovolenke, aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu          

s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a 

nedávali ho do materskej školy. 



3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom 

testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o 

bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 

22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. 

 

C) ZŠ s MŠ 
1. Pobyt v exteriéri detí materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl sa počas tohto 

obdobia odporúča realizovať najmä na školských dvoroch. Riaditeľka školy odporúča 

pedagogickým zamestnancom, aby pobyt na čerstvom vzduchu v areáli ZŠ a MŠ zaradili 

do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci možností každý deň.  

2. Všetci zamestnanci školy (ZŠ aj MŠ) predložia zamestnávateľovi po celoplošnom 

testovaní pri prvom nástupe do zamestnania (spravidla 03.11. 2020) v zmysle Zákona č. 

124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - 

PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na 

ochorenie COVID – 19. 

3. Zamestnanec, ktorý sa negatívnym testom nebude môcť preukázať z dôvodu domácej 

karantény (pozitívny test, dobrovoľná karanténa), má povinnosť nahlásiť túto skutočnosť 

riaditeľke školy neodkladne, najneskôr do pondelka 02.11.2020 do 08,00 hod. písomne 

na e-mail: riaditelka.zsmsnb@gmail.com alebo sms správou na m.č. 0915714765 

 

D) Záver: 
Tento Postup a Usmernenie vydáva riaditeľka školy s účinnosťou od 28.10.2020. 

Dokument bude aktualizovaný podľa vývoja súčasnej epidemiologickej situácie.  

 

Riaditeľstvo školy vopred ďakuje všetkým svojim zamestnancom ako aj zákonným 

zástupcom žiakov školy za rešpektovanie a zodpovedné plnenie obsahu tohto pokynu. 

Opatrenia boli prijaté v záujme nás všetkých. 

 

V Nedožeroch-Brezanoch 27.10.2020   PaedDr. Václava Juríková 
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