
Základná škola, Kulíškova 8, 821 08  Bratislava 

Manuál opatrení riaditeľky školy k otvoreniu ZŠ Kulíškova 8, Bratislava 

od 08.03.2021 

1.   Žiaci 1. – 4. ročníka nastupujú do školy od pondelka 8.3.2021 a budú sa    

  vzdelávať  prezenčne. Žiaci prídu 8.3.2021 ráno pred budovu školy v čase od 7.30 hod.   

  Pred vstupom do budovy si každý žiak pripraví čestné vyhlásenie (príloha), ktoré   

  odovzdá dozoru, následne si vydezinfikuje ruky, odmeria sa mu teplota a potom prejde  

  do šatne a následne do triedy. Nezabudnúť doniesť prezuvky do školy. Dieťa, ktoré   

  nebude mať čestné vyhlásenie, nebude môcť vojsť do budovy školy.  

 

2.   Vzdelávanie na I. stupni základných škôl má byť od 8.3.2021 poskytované                  
  prednostne pre žiakov I. stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným  

              prezenčným výkonom práce – musia pracovať z pracoviska.  Do tejto kategórie nepatria   

              len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia   

              v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci   

              odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. Pre týchto rodičov bude prvý  

              stupeň ZŠ aj naďalej otvorený. Potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju   

              prácu vykonávať z domu odovzdajú triednemu učiteľovi iba elektronicky najneskôr do    

              nedele 7.3.2021 do 15.00 hod.  

 

3.  Vyučovanie 1.-4. ročníka bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín na prezenčné      

 vyučovanie od 8.00 hod najdlhšie do 12.35 hod. TSV a TEN sa bude realizovať formou   

 pobytu žiakov na šk. dvore.  

 

      4.    ŠKD - ranný klub nebude. Prevádzka ŠKD bude do 16.30 hod.  

                  Zberná trieda bude od 16.30 do 17.00 hod. 

 

5.     Žiaci budú mať rúško počas celého dňa (pribaliť aspoň 2), dezinfekcia bude prebiehať       

        priebežne počas dňa. Rodičia nemôžu vstupovať do budovy školy. Výber dieťaťa zo   

        školy hlásiť cez vrátnicu.  

 

 6.    Obedy budú zabezpečené v školskej jedálni. Rodič má povinnosť odhlásiť svoje dieťa z   

        obedov, ak nepríde do školy.  

 

 7.    Do budovy školy je prísny zákaz vstupu.    

 

 8.    Zamestnanci školy majú príkaz nosiť respirátory vo všetkých vnútorných a vonkajších  

        priestoroch budovy školy. Vstup do budovy školy iba cez hlavný vchod.   

 



 9.   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym   

        príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,  

        hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj  

        inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto   

        príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a   

        dorast.  V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri   

        opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti  

        podpísaným zákonným zástupcom. 

 

10.  V prípade ak zákonný zástupca dieťaťa bude v kontakte s pozitívnou osobou na covid 19    

       jeho povinnosťou je ihneď kontaktovať triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy, ktoré   

       zabezpečí ďalšie potrebné opatrenia a usmernenia. Prosíme o dôslednosť a vzájomnú   

       spoluprácu.  

  

11. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, a z tohto dôvodu sa jeho  

       dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania tak:  

 

a) zákonný zástupca bezodkladne ospravedlní neprítomnosť žiaka triednemu učiteľovi a    

      škola následne eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,  

b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania 

svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou  zadávania úloh,  

 

c) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a   

rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak  môže byť komisionálne 
preskúšaný z učiva daného ročníka,  

        

       d)   zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“ od otvorenia škôl od     

             22.2.2021. 

12. Žiaci 5. – 9. ročníka budú aj naďalej vzdelávaní dištančne (online) do odvolania.   

 

13. Tieto podmienky sú platné od 4.3.2021 a závisieť budú od vývoja situácie.  

      Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ, preto naďalej sledujte        

      pokyny na webe školy alebo informácie od triednych učiteľov.  

 

 

V Bratislave dňa 4. 3. 2021                                         PaedDr. Antonia Snehotová,  

                                                                                            riaditeľka školy 


