
Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov 

 

Interný pokyn RŠ č. 3/2020 

KORONAVÍRUS 

 

Čl.1 

Predmet  

Riaditeľ školy vydáva tento interný pokyn pre zabezpečenie ochrany zdravia 

žiakov a zamestnancov školy v súvislosti s rizikom šírenia nákazy 

koronavírusom. 

 

Čl. 2 

Opatrenia MŠVVaŠ SR 

Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní riadiť sa pokynmi MŠVVaŠ SR 

vydané v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusom. 

 

Čl. 3 

Opatrenia OŠaK MsÚ Bardejov 

Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní riadiť sa pokynmi OŠaK MsÚ 

Bardejov vydané v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusom. 

 

Čl. 4 

Opatrenia riaditeľa ZŠ Vinbarg 

Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní riadiť sa pokynmi riaditeľa ZŠ 

Vinbarg vydané v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusom. 

 

Čl. 5 

Hygiena  

Zodpovední zamestnanci školy sú povinní venovať zvýšenú pozornosť hygiene 

a dezinfekcii sociálnych zariadení, spoločných priestorov, kľučiek na dverách, 

zábradlí, výpočtovej techniky v OU informatiky a zborovni, telovýchovného 

náradia a zabezpečia dostatočný počet hygienických prostriedkov v triedach, 

odborných učebniach a školskej jedálni. Všetci žiaci a zamestnanci školy sú 

rovnako povinní venovať zvýšenú pozornosť osobnej hygiene.  

Žiaci si po príchode do školy na prvej vyučovacej hodine, pod dozorom 

vyučujúceho umyjú dôkladne ruky. 

Vyučujúci vhodným spôsobom upozornia žiakov na zvýšenú hygienu po použití 

sociálnych zariadení a pred vstupom do školskej jedálne. 



Čl. 6 

Časové obmedzenie vyučovania 

V čase od 9. marca  do 23. marca 2020 sa obmedzuje vyučovanie v malej a veľkej 

telocvični a v OU FYZ, CHE a BIO. V tomto termíne sa zároveň ruší vyučovanie 

záujmových útvarov a organizovanie všetkých aktivít v malej i veľkej telocvični. 

TaŠV sa bude vyučovať v triedach alebo formou vychádzky. V OU FYZ, CHE 

a BIO sa bude  v uvedenom termíne vyučovať iba v nevyhnutných prípadoch. 

 

Čl. 7 

Hromadné podujatia na škole 

V čase od 9. marca  do 23. marca 2020 sa rušia všetky hromadné podujatia na 

škole a organizované školou. 

 

Čl. 8 

Meranie telesnej teploty 

Po dobu 14 dní od 9. marca  do 23. marca 2020 bude žiakom po príchode do školy 

zmeraná bezkontaktným teplomerom telesná teplota. Pri zistení zvýšenej teploty 

nad 38° C bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti, kde vyčká až do 

príchodu rodičov, ktorí si prevezmú žiaka do domácej starostlivosti. 

 

Čl. 9 

Informácie o koronavíruse 

Žiaci budú o rizikách šírenia nákazy koronavírusom informovaní na mimoriadnej 

triednickej hodine, ktorá sa uskutoční 9. marca 2020 a podľa potreby. 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenie 

Tento interný pokyn bol prerokovaný na mimoriadnej pracovnej porade dňa 9. 

marca 2020 a týmto dňom nadobúda účinnosť. 

 

V Bardejove 9. marec 2020 

 

 

Mgr. Igor Drotár 

Riaditeľ školy 


