
POKYNY 

riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Prešov  

 

Mesto Prešov vydáva pokyny v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020 a v súlade 

s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020, 

č.OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020 

s účinnosťou od 15. júna 2020. 

Prevádzka škôl sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, 

epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.  

Pre materské školy je prevádzková doba od 06:30 do 16:30 hod. maximálne desať 

hodín denne. 

Základné školy si upravia prevádzkový čas podľa svojich možností a potrieb 

maximálne 10 hodín denne.  

Organizácia a prevádzka škôl bude prispôsobená priestorovým, personálnym a 

materiálno – technickým možnostiam danej školy tak, aby boli dodržané odporúčané 

pokyny z MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov neodporúča miešať deti medzi 

skupinami (napr. zberné triedy, ŠKD, prevádzkovať prechodové triedy).  

Pri prevádzke je potrebné zabezpečiť: 

➢ dôkladné čistenie priestorov a dezinfekciu priestorov škôl, kvôli prevencii 

nákazy COVID-19, 

➢ dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj 

osobné ochranné prostriedky, 

➢ zverejnenie oznamu na vchodových dverách, za akých podmienok nemôže 

dieťa nastúpiť do materskej školy/základnej školy („Organizácia a podmienky 

výchovy a vzdelávania materských škôl/základných škôl do konca školského 

roka 2019/2020“, príloha č. 6) 

➢ zistenie záujmu zákonných zástupcov/rodičov o umiestnenie dieťaťa/žiaka do 

materskej školy/základnej školy (1. až 5. ročník) od 15.06.2020 do 30.06.2020- 

termín do 12.06.2020 

➢ zistenie záujmu zákonných zástupcov/rodičov o umiestnenie žiaka do základnej 

školy (6. až 9. ročník) od 22.06.2020 do 30.06.2020 – termín do 17.06.2020 

 

V zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia maximálny počet detí/žiakov umiestnených 

v jednotlivých skupinách je zrušený, zrušené sú aj kritéria pre prednostné prijímanie 

detí. 



Pri umiestňovaní detí je potrebné brať do úvahy kapacitné, priestorové, personálne 

a stravovacie možnosti konkrétnej školy.  

Zriaďovateľ odporúča rozšíriť kapacitu detí k už umiestneným deťom od 01.06.2020 

s dôrazom na uprednostnenie detí:  

1. ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku, 

2. rodičov, ktorí musia chodiť do práce (byť prítomný na pracovisku), 

3. samoživiteľov 

4. ostatné 

Organizáciu a obsah predprimárneho vzdelávania zabezpečiť v zmysle aktuálnych 

pokynov MŠVVaŠ SR „Organizácia  a podmienky výchovy a vzdelávania materských 

škôl do konca školského roka 2019/2020.“ 

Organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách zabezpečiť 

v zmysle aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR „Organizácia  a podmienky výchovy 

a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020“. 

Aktualizovať pokyny upravujúce podmienky na obdobie do konca školského roka 

2019/2020 vo veciach: 

➢ prevádzky a vnútorného režimu školy, 

➢ na zaistenia bezpečnosti a ochrany žiakov a zamestnancov školy. 

 

Odporúčame, aby zamestnanci z rizikovej skupiny, ktorí majú záujem nastúpiť na 

pracovisko, podpísali čestné prehlásenie: 

➢ o uvedomení si rizika súvisiaceho s nástupom na pracovisko, 

➢ že patria do rizikovej skupiny. 

Odporúčame, aby zamestnanci z rizikovej skupiny (zdravotné problémy), ktorí 

nemajú záujem nastúpiť na pracovisko, oznámili písomným vyhlásením, že patria do 

skupiny so zdravotným rizikom. 

 

Pri prevádzke škôl prioritne dodržiavať: 

➢ Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca 

školského roka 2019/2020 vydanú MŠVVaŠ SR aktuálne zverejnené na stránke 

MŠVVaŠ SR 

➢ Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca 

školského roka 2019/2020 vydanú MŠVVaŠ SR SR aktuálne zverejnené na 

stránke MŠVVaŠ SR 

➢ Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR aktuálne zverejnené na stránke 

ÚVZ SR 

 

 

 



Zabezpečiť, aby rodičia/zákonní zástupcovia mali včas: 

➢ presné a zrozumiteľné informácie o postupe pri nahlasovaní dieťaťa/žiaka do 

školy a školského zariadenia, 

➢ informáciu o prijatí/neprijatí dieťaťa/žiaka do školy a školského zariadenia. 

 

Zabezpečiť školské stravovanie v zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ, 

MPSVaR SR a opatrení hlavného hygienika a na základe prejaveného záujmu 

zákonných zástupcov/rodičov detí/žiakov a podľa personálnych, kapacitných, 

materiálnych a priestorových podmienok formou: 

➢ varenej stravy s výdajom cez výdajné kuchynky pre deti MŠ v jednotlivých 

triedach/skupinách a pri dodržaní odporúčaných hygienických opatrení, 

skupiny sa nesmú premiešavať, stravovanie prebieha za súčinnosti  

pedagogického personálu pri podávaní príborov, čerpaní polievok z mís 

a dolievania nápoja, zamestnanci školskej jedálne výrobné a výdajné  priestory 

počas pracovnej doby neopúšťajú, iba v mimoriadnych prípadoch, aby sa 

minimalizovalo epidemiologické riziko pri výrobe a výdaji jedál a nápojov, 

 

➢ varenej stravy s výdajom v priestoroch školskej jedálne pre deti MŠ a 

žiakov ZŠ s prezenčnou formou výučby, pri dodržaní opatrení hlavného 

hygienika (deti obedujú v oddelených skupinách, podľa harmonogramu 

príchodu jednotlivých skupín a dezinfekcie stolov medzi nimi, skupiny sa nesmú 

premiešavať, stravovanie prebieha za súčinnosti  vychovávateľov ŠKD a 

pedagogického personálu pri podávaní príborov, čerpaní polievok z mís 

a dolievania nápoja, zamestnanci školskej jedálne výrobné priestory počas 

pracovnej doby neopúšťajú, iba v mimoriadnych prípadoch, aby sa 

minimalizovalo epidemiologické riziko pri výrobe a výdaji jedál a nápojov, 

 

➢ výdaja varenej balíčkovanej stravy pre žiakov s dištančnou formou 

vyučovania, stravu vydáva zamestnanec kuchyne s použitím rúška a rukavíc, 

s výdajom cez výdajné okno tak, aby sa eliminoval  kontakt s internými 

stravníkmi,  

 

➢ výdaja suchej  balenej stravy pre žiakov s dištančnou formou vyučovania, 

s využitím špeciálneho finančného pásma vo výške 1,20 € pre všetky vekové 

kategórie stravníkov (vydané rezortom školstva pre tento účel), s výdajom cez 

výdajné okno tak, aby sa eliminoval  kontakt s internými stravníkmi, 

 

➢ výdaja varenej balíčkovanej stravy pre seniorov, stravu vydáva zamestnanec 

kuchyne s použitím rúška a rukavíc, s výdajom cez vyhradené výdajné okno 

tak, aby nedochádzalo ku kontaktu seniorov so zákonnými zástupcami detí. 

 

➢ Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak 

môže dôjsť k jeho znehodnoteniu. 



Zabezpečiť, aby všetky zmenené skutočnosti prípravy a výdaja stravy oproti už 

schválenému prevádzkovému poriadku ZŠS boli zapracované v Dodatku 

k prevádzkovému poriadku, ktorého súčasťou je aj Krízový plán.  

 

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 bezodkladne riešiť vzniknutú 

situáciu: 

1. izoláciou dieťaťa/žiaka, 

2. kontaktovať rodiča/zákonného zástupcu, 

3. kontaktovať RÚVZ, 

4. kontaktovať zriaďovateľ. 

 

Tieto pokyny platia do 30.06.2020 


