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Príloha k Prevádzkovému poriadku ZŠ Park Angelinum 8, Košice 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 2021/2022 
 

1. Príchod do školy 
 Žiak 1.-4.roč. prichádza ku škole v sprievode dospelej osoby. Je žiadúce, aby sprevádzajúca osoba čakala pred 

školou a odchádzala až po vykonaní ranného filtra dieťaťa. V prípade zvýšenej teploty ( 3 opakované merania 

viac ako 37 °C) sa žiak nemôže zúčastňovať na vyučovaní a rodič ho musí zobrať zo školy. 

 Pred školou je potrebné nosiť rúško dodržiavať odstupy 2 metrov a  čakať v poradí. 

 Ranný filter prebieha vo vestibule-  po povinnom meraní teploty (termokamery, bezdotykový teplomer), 

dezinfekcii rúk a elektronickej evidencii príchodu sa žiak presúva do svojej triedy.  

 Z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác v priestoroch šatní  sa žiak neprezúva, ale podľa pokynov 

odchádza do triedy s dodržiavaním 2 metrových odstupov. 
 

 Harmonogram vstupov 
      2. roč.- 3.roč.  7:20- 7:30       4.roč. -5.roč.  7:30-7:40     1.roč.   7:40- 7:50 

6.roč.- 7.roč.- 7:50-8:00        8.roč.-9.roč.  8:00-8:05 

  

 Ranná ŠKD  len pre prihlásených žiakov,  po  vykonaní ranného filtra žiak, ktorý prišiel  od 6:30 do 7:00 

odchádza do zbernej triedy na prízemí. Pri príchode do školy od 7:00 do 7:30 hod odchádza do svojej 

kmeňovej triedy a dozor je vykonávaný na chodbách. 

  

2. Nosenie rúšok (respirátorov) sa riadi aktuálne platnou legislatívou. V súčasnosti je povinné nosenie 

rúška v interiéri aj exteriéri (pri miešaní skupín) pre všetkých žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov 

školy, ostatní zamestnanci nosia respirátor. Návštevníci školy, vrátane rodičov vstupujú do priestorov školy 

s respirátorom.  Počas vykonávania športových aktivít na hodinách TSV, žiak nemusí mať rúško. Rodič je povinný 

zabezpečiť pre žiaka na každý deň minimálne 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.  

3. Vstup cudzích osôb do priestorov školy 

 Je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a v súlade s požiadavkami uvedenými v platnej 

vyhláške RÚVZ.   

 Pri vstupe so súhlasom riaditeľky školy je návštevník povinný odovzdať písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti. 

4. Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy 

 Je možný iba na nevyhnutný čas pre potreby ohlasovania výberu žiaka z ŠKD vo vymedzenom priestore 

(vestibul) pri dodržiavaní odstupov, s respirátorom (rúškom) a vydezinfikovanými rukami.  

 Na komunikáciu s pedagógmi je potrebné uprednostňovať emailovú prípadne telefonickú formu.  

 Výnimka pre rodičov žiakov 1.ročníka v mesiaci september 2021 – môžu odprevadiť dieťa až do triedy.  

5. Ďalšie opatrenia 

 Prevádzka školy bude zabezpečovaná prezenčnou formou v súlade s COVID automatom vo všetkých 

farbách okresu. Pri výskyte pozitívneho prípadu COVID 19 v triede, bude žiakom tejto triedy nariadená 

povinná karanténa a vyučovanie budú mať organizované dištančnou formou. 

 Prevádzka ŠKD bude prebiehať z dôvodu minimalizovania miešania skupín s obmedzeniami: 

- ranná ŠKD – od 6:30 hod do 7:30 hod  (do 7:00 hod v spoločnej triede pri dodržaní R-O-R, od 

7:00 do 7:30 hod žiak v kmeňovej triede) 

- popoludňajšia ŠKD- od 11:40 do 16:30 hod (do 16:10 hod v kmeňovom oddelení, 5 min 

presun, od 16:15 hod do 16:30 hod v spoločnej triede pri dodržaní R-O-R) 

- žiaci 1.- 3.ročníka zostávajú v kmeňovej triede, žiaci 4.ročníka sú pridelení do konkrétnej 

triedy 1.-3.ročníka počas celého šk.roka.  

- v prípade výskytu pozitívneho prípadu COVID 19 nastupujú do povinnej karantény všetci 

žiaci daného oddelenia tzn. aj pridelená skupina žiakov 4.ročníka.  
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 Prevádzka CVČ a JŠ je závislá od podmienok určených COVID automatom podľa farby okresu 

a aktuálnej epidemiologickej situácie v škole. Od 27.9.2021 je možné otvoriť iba činnosť krúžkov, kde 

nedochádza k miešaniu tried tzn. krúžky pre žiakov 9.ročníka MATIK a Slovenčina nielen vážne 

 Prevádzka jedálne- podľa vypracovaného harmonogramu s dodržiavaním epidemiologických opatrení  

 Organizácia školských akcii- účelové cvičenia, plavecký výcvik, výlety, Školy v prírode, Lyžiarske kurzy 

pozastavené do odvolania. 
 

6. Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka 

 Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov 

a sviatkov) predkladá rodič písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage). Pri prerušení viac 

ako 5 vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá 

potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

 Pri opakovanej neúčasti žiaka na vyučovaní (do 5 vyučovacích dní po sebe) v jednom klasifikačnom 

období (štvrťrok) s ospravedlnením rodiča a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti  tzn. bez 

potvrdenia od lekára o chorobe je škola oprávnená požiadať o preskúmanie dôvodov neprítomnosti 

žiaka miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Úroveň požadovaných vedomostí môže byť 

overovaná aj komisionálnym preskúšaním žiaka.  

 V prípade neprítomnosti žiaka z dôvodu podozrenia na Covid-19  (označený ako „úzky kontakt“) je 

RÚVZ, alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast žiakovi nariadená v zmysle platnej vyhlášky povinná 

karanténa a jej podmienky ukončenia. Napr. „Úzky kontakt“ bez klinických príznakov ochorenia COVID 

19 môže  spĺňať vyhláškou určené výnimky z karantény (očkovanie, prekonaný COVID 19...).  

 V prípade ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, všeobecným lekárom pre deti a dorast) 

predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti 

a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 
 

7. Podmienky povinnej karantény a prechodu na dištančné vzdelávanie  

 Žiak označený ako „úzky kontakt“ s podozrením na ochorenie COVID 19 (napr. pre pozitívneho člena 

rodiny) má nariadenú povinnú karanténu, ale trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. 

 Žiak s pozitívnym testom na ochorenie COVID 19- nastupuje do povinnej karantény, žiaci označení ako 

„úzky kontakt“  prechádzajú na dištančné vzdelávanie (10 dní od posledného kontaktu s konkrétnym 

žiakom). Prezenčná forma v tejto triede by mohla pokračovať iba vtedy, ak by všetci ostatní žiaci v triede 

spĺňali výnimku z karantény. 

 Žiak označený ako „úzky kontakt“ pozitívneho žiaka v škole má nariadenú povinnú karanténu, ale 

ostatní členovia spoločnej domácnosti (vrátane súrodencov- žiakov školy) , ktorí nemajú žiadne 

príznaky nemajú nariadenú karanténu. 
 

8. Testovanie žiakov 

 V záujme zvýšenia bezpečnosti žiakov a zníženia možného rizika šírenia nákazy MŠVVaŠ odporúča 

všetkým rodičom žiakov (zaočkovaných, nezaočkovaných, s prekonaním COVID 19) zabezpečovať 

pribežné testovanie svojich detí na ochorenie COVID 19. 

 Testovanie je dobrovoľné. Nie je podmienkou návštevy školy. 

 Každý rodič, ktorý od školy prevezme Ag samotesty financované MŠVVaŠ SR je povinný realizovať 

priebežné testovanie žiaka v domácich podmienkach. MŠVVaŠ SR je odporúčané testovanie  v pondelok 

a štvrtok v danom týždni. 

 Pri pozitívnom výsledku domáceho Ag testu, rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast 

a riadi sa jeho usmerneniami. Informuje  tr.učiteľa, ktorý v spolupráci s vedením školy zvýši kontrolu 

dodržiavania epidemiologických opatrení v triede. Trieda nenastupuje do karantény, ale pokračuje 

v prezenčnom vyučovaní. 
 

 

V Košiciach 22.9.2021     Mgr.Renáta Brédová, riaditeľka školy 


