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Pokyn riaditeľa ZŠ č. 2/2020 

 k  vnútornému režimu školy a podmienkam zaistenia bezpečnosti a 

ochrany zdravia žiakov v škole po otvorení prevádzky školy od 1. 9. 2020 

(aktualizácia č.1 po 18.09.2020) 

 

Tento pokyn je vytvorený z dôvodu zmien vyplývajúcich z prevádzkového poriadku, 

pracovného poriadku, organizačného poriadku a školského poriadku školy. 

Je potrebné mať nastavené organizačné kroky vo výchove a vzdelávaní v súlade 

s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a rozhodnutiami ministra školstva 

vedy, výskumu a športu SR.  

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole 

MŠVVaŠ vydalo „Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia“. V zmysle tohto 

manuálu a v súvislosti s pretrvávajúcou nákazou COVID-19 riaditeľ školy nariaďuje prísne 

dodržiavanie týchto preventívnych a  ochranných opatrení. 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 

a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie 

priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k 

minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách 

žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného 

povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných 

povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.  

 

 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
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A) Preventívne opatrenia pre žiakov:  

Od 2.09.2020 do 23.09.2020 nad rámec zelenej fázy:  

Do 30.09.2020 nad rámec zelenej fázy: 

 Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.  

 Žiak 2.stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy. Žiak 

1.stupňa má odporúčané nosiť rúško okrem svojej skupiny v interných priestoroch 

školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia 

ÚVZ SR. 

 

Zelená fáza 

 

 Žiak podstupuje ranné meranie teploty, v šatni sa zdržiava nevyhnutný čas a následne 

sa presúva určenou trasou do svojej triedy.  

 Žiak nosí rúško v interiéry mimo triedy. 

 Žiak dodržiava odstupy v skupine. 

 Žiak má v aktovke odložené rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného 

rúška). 

 Žiak má v triede v skrinke uložené ďalšie rezervné rúško, ktoré mu v prípade potreby 

pridelí triedny učiteľ 

 Žiak dodržuje zasadací poriadok v triede alebo učebni, svojvoľne nemení miesto.  

 Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.  

 Žiak si pri každom vstupe do budovy školy a po každom návrate z externých priestorov 

školy dezinfikuje ruky.  

 Žiak sa presúva po chodbách za účelom návštevy toaliet bez sociálneho kontaktu so 

žiakmi z druhej skupiny. 

 Svojvoľné opustenie triedy z akéhokoľvek dôvodu je zakázané. 

 Žiak nevychádza z triedy, nevyhľadáva spolužiakov z inej skupiny.  

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov na COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti (izolačná miestnosť knižnica č.d. 31) a 

kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Za vykonanie 

opatrenia zodpovedá pedagogický dozor.  

 Za dodržiavanie týchto opatrení zodpovedá pedagogický dozor na chodbe a vyučujúci 

v danej skupine.  
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 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 

bezodkladne si nasadí rúško, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý 

vykonáva dozor v danom priestore. Pedagogický dozor ho odvedie   do izolačnej 

miestnosti, súčasne to oznámi asistentovi, ktorý bude vykonávať dozor nad žiakom až 

do príchodu rodiča. Triedny učiteľ kontaktuje ihneď zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. 

 Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie až do usmernenia príslušným 

RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka, alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR 

testu zákonným zástupcom. vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. 

spolužiaci v triede). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka 

manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, 

podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 1) , zákonný zástupca informuje školu, 

výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne 

príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast, 

 pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu 

miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší 

sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne 

príslušným RÚVZ. zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej 

manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do 

oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. 

              ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa                      

usmernenia tohto materiálu. V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, 

podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a 

dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ 

 

Oranžová fáza 

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka z ochorenia COVID-19, či v prípade 

nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy platia tieto opatrenia pre žiakov: 

Oranžová fáza nastáva v prípade  potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka z ochorenia COVID-

19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. 

Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka. Vyučovanie v triede sa preruší a  vylúčia 

sa z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia 
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všeobecného lekára, prípadne RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej 

izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti 

alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u 

ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.   

V prípade domácej izolácie žiaka,  môže byť pre žiaka zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

Povinnosťou žiaka je sa tohto dištančného vzdelávania zúčastňovať. 

 Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia 

výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje 

personálne zabezpečenie školy. 

 

Červená fáza 

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo 

v prípade nariadenia ÚVZ SR.  Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné: 

 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy: 

  Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, preruši sa 

vyučovanie v tejto triede a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci 

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného 

RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika.  Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa 

štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia 

miestne príslušného RÚVZ. 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried: 

 

 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých 2 a viac žiakov, vyučovanie sa preruší v 

triedach týchto žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčia sa z vyučovacieho 

procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa  Žiaci postupujú podľa usmernenia príslušného 

všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  
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 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia 

školy tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie prerušuje sa štandardný 

výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne 

príslušného RÚVZ dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. 

  Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy. 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

 Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ  po dohode s RÚVZ Vranov nad Topľou 

zváži:  

Dištančnú formu vzdelávania pre žiakov vylúčených zo štandardného výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  

Okrem žiakov tried s nariadenou karanténou:  

 Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ základnej školy na triedy, v ktorých ich 

bude najviac 15. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť 

tried, tak platí nasledovné: 

                     Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka.  

                     Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne.  

 Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí:  

                     Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať 

k        migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami. 

                      Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sa prispôsobia zloženiu 

konkrétnej  triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a 

zručností.  

 Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava 

vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa 

vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu  škola vytvorí štruktúru vyučovacieho 

dňa prispôsobenú daným podmienkam. Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho 

procesu, škola zabezpeči vzdelávanie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime 

napr. pri chorobe, resp. podľa svojich možností. Základná škola neorganizuje spoločné akcie – 

besiedky a iné hromadné podujatia. Škola nebude organizovať školu v prírode, lyžiarsky kurz 

a viacdňové školské výlety.  

 

B) Preventívne opatrenia pre pedagogických a odborných zamestnancov školy:  

         Od 2.09.2020 do 23.09.2020 nad rámec zelenej fázy: 
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Do 30.09.2020 nad rámec zelenej fázy: 

 

 Každý zamestnanec školy si často umýva ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 

sekúnd. 

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. ped. asistent, soc. pracovník)  

majú odporúčané nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho 

procesu, v ostatných prípadoch musí nosiť v priestoroch školy ochranný štít alebo 

rúško.  

 V prvý deň vyučovania triedny učiteľ oboznámi žiakov s preventívnymi ochrannými 

opatreniami. 

 

Zelená fáza 

 Každý pedagogický zamestnanec školy si pred nástupom na pracovisko relevantným 

spôsobom kontroluje aktuálny zdravotný stav (zmeria si teplotu sám doma, v prípade 

zvýšenia teploty na fyziologickú úroveň nejde do práce, oznámi túto skutočnosť 

zamestnávateľovi, kontaktuje telefonicky  ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v 

prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom (kašeľ, sťažené 

dýchanie, nádcha).  

 Majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho 

procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. 

 Ak sa u pedagogického zamestnanca školy objavia príznaky nákazy na COVID-19 v 

priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v 

najkratšom možnom čase pričom si okamžite nasadí rúško.  

 Pedagogickí zamestnanci a triedni učitelia opakovane upozorňujú žiakov na 

dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní. 

 Dodržiavajú odstupy od žiakov, dodržujú odstupy medzi sebou cez prestávky, 

upozorňujú žiakov na dodržiavanie odstupov. 

 Obsah a formu vzdelávacích činností  volia tak, aby boli zaistené hygienicko-

epidemiologické opatrenia. 

 Zabezpečuje dodržiavanie preventívnych ochranných opatrení žiakmi. 

 Opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní 

a kýchaní. 
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 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v škole, v triede bezodkladne túto 

skutočnosť oznámi riaditeľovi školy.  Žiaka s možnými príznakmi na COVID-19 

izoluje do príchodu zákonného zástupcu v určenej izolačnej miestnosti (školská 

knižnica č. d. 31). 

 Pravidelne a intenzívne vetrá triedu.  

 Minimalizuje kontakt s inou skupinou vrátane zamestnancov školy.  

 Pred každým odchodom do svojej triedy v prípade výchovno-vzdelávacieho procesu si 

dôkladne umyje ruky mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd. 

Dozor na chodbách (asistentky, učitelia) 

 Ranný filter  žiakov vykonávajú poverené asistentky a sociálny pracovník pri vchodoch, 

ktoré sú určené pre jednotlivé skupiny žiakov. 

o Ranný filter žiakov vykonáva:  

 1.skupina – (1.stupeň - vchod cez spojovaciu chodbu) – Mgr. Antónia Kačmárová 

 2. skupina (2.stupeň  - vstup cez bočný vchod č.4 – oproti ekonómke) –  Bc. Monika 

Geľaková 

 

o Ranné meranie teploty vykonávajú bezdotykovým teplomerom v strede čela 

každému  žiakovi pri vchode a dozerajú, aby si vydezinfikoval ruky. V prípade, 

že nameraná teplota bude viac ako 37,0 oC, žiak sa nesmie zúčastniť výchovno-

vzdelávacieho procesu a odchádza domov v sprievode sprevádzajúcej osoby. 

 Ped. dozor nevpúšťa  cudzie osoby do budovy školy.  

 Ped. dozor na chodbách počas vyučovania a prestávok prebieha podľa schváleného 

rozpisu.  

 Ak sa u asistentiek a učiteľov, ktorí vykonávajú ped. dozor objavia príznaky nákazy 

COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa 

školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.  

 Podozrivý pedagogický/odborný/ zamestnanec nenavštevuje školu, resp.  školské 

zariadenie až do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka 

(v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR 

výučba prebieha štandardným spôsobom. 
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Oranžová fáza 

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého  potvrdenia ochorenia COVID- 19 

pedagogického zamestnanca z ochorenia COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. 

Nad rámec platných opatrení zelenej fázy platia tieto opatrenia pre pedagogických 

zamestnancov: 

Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia 

príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky 

jeho úzke kontakty (napr. napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť). 

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

zamestnanca do pracovného procesu. 

  pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 

RÚVZ a prechádza sa do červenej fázy. 

Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola 

postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční 

dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 

starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 

u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu. 

Červená fáza 

Červená fáza nastáva pri potvrdených pozitívnych prípadoch medzi pedagogickými 

pracovníkmi alebo odbornými pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť 

pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po  nariadení ÚVZ SR. 

Nad rámec zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné: 

 Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak 

pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi 

jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Ďalej sa postupuje 

podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného 

RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika  
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 V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do 

kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach 

ich kontaktu, po prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a 

zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, 

škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby 

zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár 

všeobecnej starostlivosti. 

 

C) Nepedagogickí zamestnanci: 

Od 2.09.2020 do 23.09.2020 nad rámec zelenej fázy: do 30.09.2020 nad rámec zelenej 

farby: 

 Nepedagogickí zamestnanci školy musia nosiť v priestoroch školy ochranný štít alebo 

rúško.  

Zelená fáza 

 

 Majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít na pracovisku v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. 

Nepedagogickí zamestnanci školy sa podieľajú pri rannom meraní teploty, v 

prípade potreby zabezpečujú vykonávanie preventívnych opatrení žiakov  (presuny na 

toalety, ranné príchody a odchody žiakov)  

 Ak sa u nepedagogického zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v 

priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy, postupuje 

podľa pokynov RŠ a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie až do usmernenia príslušným 

RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR 

testu a výsledok je: 

  negatívny, informuje informuje riaditeľa školy. Podozrivého manažuje príslušný 

všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného 

procesu.  

 pozitívny, informuje riaditeľa školy, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy  



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

Oranžová fáza 

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka 

  Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne 

príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika.  

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti 

alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho 

zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy. 

Podozrivý zamestnanec - nenavštevuje školu a školské zariadenie až do 

usmernenia príslušného RÚVZ a škola vylúči zo školskej dochádzky, z dochádzky do 

práce jeho úzke kontakty. 

 Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do 

práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o 

návrate zamestnanca do pracovného procesu  

 pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne 

príslušný RÚVZ.  

 ak sa RT-PCR testom potvrdí viac pozitívne testovaných zamestnancov 

prechádza sa do červenej fázy. 

Červená fáza 

V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov 

  Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanci 

ďalej sa postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne 

príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika.  

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia 

príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom. 

 Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej 

sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne 
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príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 

  

D) Zákonný zástupca žiaka: 

Od 2.09.2020 do 23.09.2020 nad rámec zelenej fázy: do 30.09.2020 nad rámec zelenej 

farby: 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie, že žiak 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie(príloha č.1) 

 Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 

tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie 

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a 

sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie 

o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o 

bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

 

Zelená fáza 

 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ. 

 Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do 

ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) 

 Zabezpečí svojmu dieťaťu každý deň minimálne dve rúška (jedno bude v skrinke) 

a papierové jednorazové vreckovky. 

 V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény triednemu 

učiteľovi a riaditeľovi školy , ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom 

prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. 

 Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa len ku určenému vchodu s dodržaním 

odstupu od ostatných rodičov.  Do budovy školy nevstupuje!  
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 Dieťa si preberá po skončení vyučovania pri hlavnom vchode. (zazvoní pri hlavnom 

vchode, oznámi meno dieťaťa po ktoré prišiel službukonajúcemu dozoru a odchádza 

čakať žiaka ku vchodu, ku ktorému je žiak pridelený) 

 Požiadavky na vyučujúcu alebo triednu  učiteľku rieši telefonicky. 

 

Oranžová fáza 

Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom 

alebo pracovníkom  

 Žiak alebo pracovník sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej 

fázy tohto dokumentu. 

Červená fáza 

Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ 

 

 

 

Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR 

definované ako osoby, ktoré:  

 mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 

15 minút,  

 mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,  

 boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom 

COVID-19 dlhšie ako 15 minút 

 

 

Tento dokument je otvorený dokument, môže sa dopĺňať, meniť.  

 

V Slovenskej Kajni: 28.08.2020                                                            ................................ 

     18.09.2020                                                                                       Mgr.Marián Oľšav 

                                                                                                                  riaditeľ školy 
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Príloha č.3  

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený(á) s „Pokynom riaditeľa ZŠ 

č.1/2020) 

Meno a priezvisko Dátum Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


