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Vážený pán 
Mgr. Ladislav Menkyna 
riaditeľ Základnej školy v Brezová pod Bradlom 
Dolné lúky  357/ 1 
906 13  Brezová pod Bradlom  
 
 
         Brezová pod Bradlom 
         21. mája 2020 
         Zn.: M-BpB 430-4055/2020 
 

 

Vážený pán riaditeľ,  

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a schválených opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
vydávam toto  

 

R O Z H O D N U T I E 

o otvorení prvého až piateho ročníka základnej školy a  

školského klubu detí  

(ďalej len „ZŠ 1 –5“). 

 

Rozhodnutie o otvorení vydávam v súlade na  miestne podmienky, personálne, 
materiálne a priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko –epidemiologickú situáciu. 

 

• Otvorenie ZŠ 1 –5 od 1. 6. 2020. 

• Dĺžka prevádzky ZŠ 1 –5  od 7,30 do 15,30 hod.  

• Riaditeľ základnej školy rozdelí žiakov do skupín. V skupine bude najviac 20 
žiakov. 

• Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je riaditeľ školy 
povinný voliť tak, aby boli zaistené hygienicko –epidemiologické opatrenia. 

• Spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do 
školy bol dohodnutý s riaditeľom školy pred vydaním tohto rozhodnutia.  
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• Riaditeľ základnej školy zabezpečí dôkladné čistenie priestorov školy a dezinfekcie 
priestorov ešte pred otvorením, po mimoriadnom prerušení prevádzky základnej 
školy. 

• Zriaďovateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov školy dostatok dezinfekčných 
prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky 
(ochranné rúška, ochranné štíty, papierové utierky, ochranné jednorazové rukavice, 
dezinfekciu rúk, gélové mydlá, a pod.)  

• Zriaďovateľ zabezpečí pre všetkých žiakov školy dostatok dezinfekčných 
prostriedkov pre osobnú hygienu (papierové utierky, dezinfekciu rúk, gélové mydlá 
a pod.)  

• V prípade podozrenia na ochorenie COVID –19 v základnej škole riaditeľ 
bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s miestne príslušným RÚVZ a zákonnými 
zástupcami. Zároveň bezodkladne o situácii informuje svojho zriaďovateľa. 

• Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o 
zdravotnom stave pred návratom do zamestnania, v zmysle usmernenia príslušného 
ministerstva. 

• Riaditeľ školy je povinní upozorniť zákonných zástupcov, aby žiaci, s cieľom 
ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v základnej škole, 
prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej 
domácnosti. 

• Riaditeľ školy zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty 
žiakov každej skupiny bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy. 

• Podľa miestnych podmienok, počtu žiakov a personálu bude zabezpečené školské 
stravovanie v bežnej podobe. V jedálni základnej školy bude stravovanie 
zabezpečené tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali. Stravu bude vydávať 
personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nebudú dokladať 
a nebudú si brať ani príbory. Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné 
dodržiavať hygienické pravidlá. 

• Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 
príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak v priebehu dňa 
bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho 
do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 
bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 riaditeľ školy 
informuje príslušný RÚVZ. Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky  
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nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje 
riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

• Žiaci, ktorí zostanú doma a žiaci z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. – 9. ročníkov 
základnej školy, sa budú naďalej vzdelávať dištančne. 

 

Rozhodnutie sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy po 
dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní, najdlhšie do 
konca školského roku 2019/2020.  

 

 

 

 
                            Mgr. Jaroslav Ciran. v. r. 
                    primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
     
     


