
POKYNY 

riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prešov k zmeneným podmienkam od 12.10.2020 

 

Mesto Prešov vydáva pokyny v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. októbra 2020 s účinnosťou 
od 12. októbra 2020 do odvolania a v zmysle manuálu MŠVVaŠ SR, ktoré upravujú 
organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ/ZŠ pre školský rok 2020/2021 
aktualizovaného dňa 11.10.2020 

 

s účinnosťou od 12.októbra 2020 do odvolania. 

 

 Všeobecné pokyny pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov 
 

 Prevádzka škôl a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prešov sa bude realizovať za dodržiavania prísnych hygienických, 
epidemiologických a bezpečnostných pravidiel v súlade s usmerneniami, 
manuálmi a rozhodnutiami ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR, RÚVZ Prešov 
a zriaďovateľa.  

 V zmysle aktuálneho manuálu MŠVVaŠ SR v materských 
školách/základných školách pre školský rok 2020/2021 aktualizovaného 
dňa 11.10.2020 a v zmysle záverov Ústredného krízového štábu SR zo dňa 
11.10.2020 sa dôrazne odporúča, aby deti pri pobyte v interiéri a exteriéri 
materskej školy nosili rúška. Výnimku z nosenia rúšok majú deti do troch 
rokov, deti s mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím. Nosenie 
rúšok je povinné aj pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Výnimku 
z nosenia rúšok budú mať nepočujúci žiaci, žiaci s mentálnym postihnutím 
a s poruchou autistického spektra. Toto opatrenie platí od 15.10.2020. 

 Pedagogický a odborný zamestnanec má povinné rúško alebo ochranný štít 
pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch nosí 
rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie ÚVZSR. 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to 
ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 Do pozornosti dávame body rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. č. 2020/17294:1-
A1810 zo dňa 11. októbra 2020 s účinnosťou od 12. októbra 2020 
bode h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských 
zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové 
vzdelávanie dištančnou formou, 



bod i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských 
zariadeniach nemožno uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 
ods. 7 a § 53 ods. 12 školského zákona najmä: 

1. výlety a exkurzie, 
2. športové výcviky a školské športové súťaže, 
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, 
4. kurzy na ochranu života a zdravia, 
5. kurzy pohybových aktivít v prírode, 
6. saunovanie, 
7. dni otvorených dverí 

 
do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo 
mimoriadnej situácie.  
 
 Školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové 

kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napr. vo 
forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordové kurzy/výcviky, plavecké 
kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky 
v prírode sú zakázané. 

 Realizácia krúžkovej činnosti pre deti/žiakov sa neumožňuje.  
 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, 

posilňovňa) sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby.  
 Pre zabezpečenie zvýšeného hygienického štandardu naďalej 

zabezpečiť dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu 
a dezinfekciu, osobné ochranné prostriedky,  jednorazové rukavice, rúška, 
primerané množstvo bezdotykových teplomerov, zásobníkov na papierové 
utierky a pod.  

 Pri podozrení na ochorenie COVID-19 u detí alebo zamestnancov, pri 
potvrdení ochorenia u detí/žiakov, zamestnancov alebo pri 
podozrení/potvrdení ochorenia v prípade zákonného zástupcu alebo 
osoby v úzkom kontakte s dieťaťom/žiakom alebo zamestnancom školy 
riadiť sa aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR pre MŠ a ZŠ pre školský rok 
2020/2021 a riadiť sa usmernením RÚVZ Prešov, ktoré môže byť prvotne 
podané aj telefonicky s následným písomným vyjadrením.  

 

 Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prešov 

 
 prevádzka zberných tried (ranné schádzanie a popoludňajšie 

rozchádzanie, kde dochádza k premiešavaniu detí) sa dôrazne 
neodporúča, 

 organizácia tanečných a umeleckých aktivít mimo povinného výchovno-
vzdelávacieho procesu  (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neodporúča. 

 



 

Stravovanie v MŠ 
 

Odporúčame stravovanie detí pri nepremiešavaní skupín a tried a pri 
nevyhnutnej zonácii priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. Podľa 
usmernenia HH SR zamestnanci školskej jedálne výrobné a výdajné priestory počas 
pracovnej  doby neopúšťajú, iba v mimoriadnych prípadoch, aby sa minimalizovalo 
epidemiologické riziko pri výrobe jedál a nápojov.  
Riaditeľ školy zabezpečí pre zamestnancov ZŠS dostatok dezinfekčných prostriedkov 
pre osobnú hygienu a dezinfekciu, osobné ochranné prostriedky,  jednorazové 
rukavice, rúška, primerané množstvo bezdotykových teplomerov, zásobníkov na 
papierové utierky a pod.  
Pre zabezpečenie zvýšeného hygienického štandardu prevádzky ZŠS riaditeľ školy 
zabezpečí umývanie riadu a inventára v ZŠS prostredníctvom umývačiek 
riadu, zabezpečiť dostatok kvalitných čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov, papierových servítok, jednorazových obalov pre prípadnú odnášku 
stravy, a pod.  
 
 

 Prevádzka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prešov  

  V zmysle aktuálneho manuálu MŠVVaŠ SR v základných školách pre školský 
rok 2020/2021 aktualizovaného dňa 11.10.2020: 

 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy vrátane 
svojej triedy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR, 

 školské kluby detí môžu byť prevádzkované za predpokladu, že 
nedochádza k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedami, 

 organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného 
výchovno-vzdelávacieho procesu  (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa 
neumožňuje, 

 telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade 
priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, 
park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu 
infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, 
prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické 
formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu. 

 
Stravovanie v ZŠ 
 

Odporúčame dôraznú zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za 
stolmi vo vnútornom režime školy, ktorý v zmysle pokynov Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR  vydáva riaditeľ školy. 
Riaditeľ školy zabezpečí pre zamestnancov ZŠS dostatok dezinfekčných 
prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, osobné ochranné 



prostriedky,  jednorazové rukavice, rúška, primerané množstvo 
bezdotykových teplomerov, zásobníkov na papierové utierky a pod.  
Pre zabezpečenie zvýšeného hygienického štandardu prevádzky ZŠS riaditeľ školy 
zabezpečí umývanie riadu a inventára v ZŠS prostredníctvom umývačiek 
riadu, dostatok kvalitných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, papierových 
servítok, jednorazových obalov pre prípadnú odnášku stravy, a pod. 
 
 

 Prevádzka základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej  

V zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 
októbra 2020 s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania bodu d) sa mimoriadne 
prerušuje skupinová vyučovanie v základných umeleckých školách. 

 

 Prevádzka centier voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov 

V zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. októbra 
2020 s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania bodu e) sa mimoriadne 
prerušuje prevádzka centier voľného času.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


