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Základná škola s materskou školou  Jeséniova 54, 831 01 Bratislava 
                                      IČO : 31810527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O K Y N Y 

upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov 

v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu 

MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných 

a materských  školách pre školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

Poznámka: Pokyny... sa môžu upravovať a meniť v nadväznosti na vývoj pandémie Covid-19 v zmysle platnej 

legislatívy, nariadení RÚVZ a rozhodnutí a usmernení MŠVVaŠ SR 

 

 

 

august 2020 

 

        ____________________ 

     Ing.Zuzana Salíniová 

riaditeľka školy 

 

https://www.minedu.sk/vedenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/
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Úvod 

Pokyny riaditeľky školy sú vypracované v nadväznosti na Manuál opatrení pre školy a školské 

zariadenia, vydaný Ministerstvom školstva, vedy,  výskumu a športu SR (august 2020), 

v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a na základe podmienok a možností  

zriaďovateľa a školy. Sú vytvorené z dôvodu zmien vyplývajúcich z prevádzkového poriadku ZŠ, 

MŠ, ŠJ, pracovného poriadku, organizačného poriadku, vnútorného školského poriadku. 

 Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) 

od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších 

predpisov.  

 

Cieľom pokynov je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základnej školy s materskou školou, 

Jeséniova 54, 831 01 Bratislava (ďalej ZŠ s MŠ, resp. ZŠ, MŠ) po dobu trvania pandémie ochorenia 

COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie 

základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných 

podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

Predmetné pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj 

ako „ÚVZ SR“), rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR, ako aj zriaďovateľa, MČ Bratislava – Nové Mesto. 

Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú 

prílohou týchto pokynov.  

Základná škola 
 

Pokyny popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade 
nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu 
ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.  

 
Každá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:  
 rodičia – formou mailovej komunikácie triednou učiteľkou, 
 pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – formou pracovnej porady (zápisnica, 

príp.uznesenie) alebo formou mailovej komunikácie, 
 žiaci – triednym učiteľom v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného 

dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
 
Prevádzka ZŠ bude  rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, 
oranžovej a červenej.  
Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či 
zamestnanca.  
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.  
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo 
nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.  

https://www.minedu.sk/vedenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/
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Zelená fáza 
Základné odporúčania 

 Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok 

nemôže nastúpiť dieťa/žiak do základnej školy (príloha č. 1). 

 Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú volené tak, aby boli 

zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. 

 Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 

zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom  

procese.  

Zriaďovateľ 

 Vydá pokyn riaditeľke  školy na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov základnej 
školy, školského klubu detí a dezinfekcie priestorov pred otvorením prevádzky základnej 
školy a školského klubu detí, kvôli prevencii nákazy COVID-19. 

 V spolupráci s riaditeľkou  školy pre všetkých zamestnancov základnej školy a školského 
klubu detí a pre ich prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre 
osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku 
základnej školy a školského klubu detí zabezpečí primerané množstvo bezdotykových 
teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok. 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v základnej škole bezodkladne rieši 

vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.  

 Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, 

prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor s priamym 

vetraním (jazyková miniučebňa, prízemie ZŠ). Miestnosť môže štandardne slúžiť aj na iné 

účely, ak je však do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného 

prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom je dôkladne 

vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná. 

 

Riaditeľka školy 

 Vydá pokyny, upravujúce podmienky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí 
na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach: 

 prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí na školský 
rok 2020/2021, 

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom 
stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 2).  

 Každý zamestnanec predloží po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni 
písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 
nariadené karanténne opatrenie  (príloha č. 2a).  

 Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy a školského 
klubu detí. 

 V prípade možností zriadi ranný filter pri vstupe do základnej školy (príloha č.3  obsahuje 
najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra). 
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 V prípade, že u dieťaťa/žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené 
ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová 
a Červená fáza.  
 

Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 
základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie 
rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe 
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 
základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.  

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) 
alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni 
predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 
a nemá nariadené karanténne opatrenie(príloha č. 4a).  

 V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 
dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) 
zo školy vylúčené (fyzicky ju nenavštevuje). 
 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

 Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme, prípadne v zmysle 

špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021, tj. 

počas obdobia 2.9. – 25.9. nad rámec zelenej fázy (viď strana 11 pokynov)  

 Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ. 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

 Opatrenia budú 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. 

 

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

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov 

prvého ročníka základnej školy počas zahájenia šk. roka 2020/2021 dňa 2.9.2020 ( žiaka 

1.ročníka  v budove školy sprevádzať len zákonný zástupca žiaka). 

  Zhromažďovanie osôb pred základnou školou bude minimalizované.  



                                                                           

5 
 

 Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri 

vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné 
vyhlásenie (príloha č.4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy 
v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič 
(príloha č. 4a). 

 Žiak musí mať k dispozícii v školskej taške rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho 

používaného rúška). 

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

– epidemiologickými nariadeniami. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy 

v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je 

určené inak z nariadenia ÚVZ SR (pozor, v období 2.-25.9. 2020 žiaci 2.stupňa aj 

v triedach, pričom rúška v triedach  sa odporúčajú v tomto období aj pre žiakov 

1.stupňa)). 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. 

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo 

špeciálny pedagóg, psychológ) 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. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda,  musí byť zabezpečené časté a intenzívne priame 

vetranie.  

 Aktivity budú organizované  tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy 

alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 

  Výchovno-vzdelávací proces bude pre ucelené triedy prebiehať v triedach a  pri výučbe 

sa nebudú striedať miestnosti.  

 Prestávky medzi hodinami budú prebiehať  v danej triede pri priamom vetraní s cieľom 

eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri. 

 Základná škola opakovane bude upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických 

pravidiel  pri kašľaní a kýchaní. 

 Rukavice pre bežné činnosti nebudú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii 

odpadov, dezinfekcii atď. 

 Toalety budú byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky nemôžu byť používané a 

vzduchové sušiče rúk nebudú používané min. v období 2.-14.9.2020. 

 Ventilátory nebudú používané. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať  minimálne dvakrát denne a podľa 

potreby. 

 Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci 

a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať 

najmenej raz denne. 
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 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. 

kľučky dverí). 

 Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.) 

Stravovanie 

 Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu bude 

prebiehať stravovanie obvyklým spôsobom, podľa možností školy tak, aby sa triedy 

nepremiešavali (príloha č.5).  

 Pokrmy bude  vydávať personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé 

nedokladajú a neberú si ani príbory. 

 Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické 

pravidlá. 
 Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť 

k jeho znehodnoteniu. 

 

Pri podozrení na ochorenie 

 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) nesmie vstúpiť do priestorov 

základnej školy a školského klubu detí. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si 

nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  
 Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí 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.  
 V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej 

fázy tohto dokumentu. 

Pracovno-právne vzťahy 

 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne. 

 Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená 

klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, 

zamestnávateľ môže:  

o sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce) alebo 

o ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 

práce. 
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Oranžová fáza 
Základné odporúčania 

 Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID-

19, čiv prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom 

pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu, budú preto mobilizované skladové zásoby 

OOPP a dezinfekčných opatrení.  

 Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo 

všeobecný lekár. V prípade, že:  

a) mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo 

zamestnanca školy: 

 škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú 

súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

 

b) Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom škole, že je u 

jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie 

na ochorenie COVID-19: 

 v prípade, ak RÚVZ neskontaktuje školu do 24 hodín, tak škola kontaktuje miestne 

príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u žiaka/zamestnanca. 

 škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje 

plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

 

 Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ. 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka 

 Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo 

všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár) alebo 

výsledkov jeho RT-PCR  testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty1žiaka (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 alebo všeobecný lekár pre deti a dorast, ostatní žiaci prinesú 

vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 4a)  

- 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.  

- ak sa potvrdí 2 a viacpozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia 

tohto materiálu.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného zamestnanca 

 Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným 

RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár) 

                                                           
1

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 

 mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),  

 sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19,  a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého 
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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 alebo  RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

zamestnanca do pracovného procesu. 

- pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického zamestnanca. 

 Podozrivý pracovník - nenavštevuje  školské zariadenie a škola  do usmernenia  príslušným 

RÚVZ alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil 

lekár) alebo výsledkov jeho RT-PCR testu  vylúči zo školskej dochádzky, z dochádzky do práce 

jeho úzke kontakty. V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia je nutné uzatvoriť 

zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ.  

 

 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 alebo  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 podľa usmernenia tohto materiálu.  

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom 

kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy. 

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

Pracovno-právne vzťahy 

 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne. 

 Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade žiaka, pedagogický zamestnanec 

a odborný zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval 

v príslušnej triede, vykonával výchovnú činnosť v príslušnom oddelení ŠKD, poskytoval 

špeciálno-pedagogickú starostlivosť, výchovné poradenstvo, psychologické poradenstvo a 

pod.), odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ v uvedenom prípade ospravedlní 

neprítomnosť vyššie uvedeného zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu 

mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 

Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho 

testu alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku 

laboratórneho testovania alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom pedagogický 

zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti 

v súlade s pracovnou zmluvou.  
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 Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca (pedagogický zamestnanec, 

odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec), tento zamestnanec odchádza 

do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku 

a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku 

laboratórneho testu alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom. Po negatívnom 

výsledku laboratórneho testovania alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone 

pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, 

zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil zamestnancovi 

domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku 

a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho 

výsledku laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone 

pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

 Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec zo 

subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú 

činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:  

- dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 

Zákonníka práce alebo 

- ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 

práce. 

Červená fáza 
Základné odporúčania 

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

nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo vprípade 

nariadenia ÚVZ SR.  

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:  

V prípade potvrdeného žiaka: 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, odporúčame prerušiť 

vyučovaniev triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho 

procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje 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 

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

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

 

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca 

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

postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia 

podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika 
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 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

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

starostlivosti.  

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka 

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

postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia 

podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

 

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

alebo pracovníkom 

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

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľka školy zváži po dohode s miestne príslušným 

RÚVZ: 

 Žiaci prvého až piateho ročníka budú rozdelení  na triedy, resp. skupiny, 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 budú prispôsobené zloženiu konkrétnej 

triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností. 

 Organizácia vyučovania bude zmenená (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového 

členenia vyučovacieho dňa) aj vzhľadom na fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole 

nezúčastní, z tohto dôvodu  bude mať škola možnosť autonómne koncipovať  štruktúru 

vyučovacieho dňa a takisto bude mať  možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.  

Poznámka: V platnosti je Usmernenie ŠŠI, podľa ktorého:  „Štátna školská inšpekcia ubezpečuje, že si uvedomuje zložitosť 

situácie, v ktorej sa ocitli učitelia a riaditelia škôl, a preto je prirodzené, že bude rešpektovať všetky tie odchýlky od noriem 

(vrátane nastavenia špecifických režimov samotného vzdelávania po prípadnom plnom obnovení prevádzky škôl), ktoré 

upravujú oblasť výchovy a vzdelávania a ktoré boli vynútené súčasnou situáciou, pokiaľ negatívne nezasiahnu do základných 

práv detí a žiakov.“  

 Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, škola zabezpečí vzdelávanie tak, ako 

je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich 

možností.  

 Základná škola nebude organizovať spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia, 

školy v prírode, lyžiarske kurzy a viacdňové školské výlety. 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

Nad rámec opatrení  zelenej a oranžovej fázy:  

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/inspekcia
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 Pre žiakov zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní nad rámec predchádzajúcej fázy 

platí:  

- Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie 

otázky ohľadom ranného filtra) 

- Nástup do školy bude rozdelený na niekoľko časových úsekov (príloha 5). 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy 

v interných priestoroch školy 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí 

rúško alebo ochranný štít vo všetkých priestoroch školy. 

 Aktivity budú organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už 

v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.  

   Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, 

a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz 

denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, bude  vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí). 

 Dezinfekcia rúk bude zabezpečená v každej triede a učebni. 

Pracovno-právne vzťahy 

 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne. 

 Počas prerušenia vyučovania zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ 

na pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku 

laboratórneho testu alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom. Po negatívnom 

výsledku laboratórneho testovania alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone 

pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.  

 Ak sú výchova a vzdelávanie organizované ako dištančné, pedagogický zamestnanec 

zabezpečuje dištančné vzdelávanie formou práce z domu (homeoffice) a patrí mu 

príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce. Vykonávanie práce z domu je 

riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako ako na 

pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi prináleží 

príslušný plat.   

 Ak po obnovení vyučovania niektorý zamestnanec zo subjektívnych dôvodov 

(nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na 

pracovisku, zamestnávateľ môže:  

o  dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 

Zákonníka práce alebo 

o ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 

práce. 
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Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského 

roku 2020/2021 
Počas obdobia 2.9. – 25.9. sa nad rámec zelenej fázy:  

 sa nebude organizovať hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka, 

ktoré, ak je to možné, uskutoční sa len v exteriéri s dostatočným odstupom a rúškami 

a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak sa pre nepriazeň počasia nedá 

realizovať v exteriéri, tak bude individuálne v  každej prváckej triede. Ostatné triedy majú 

otvorenie  (zahájenie) školského roku bez sprievodcov v triede (aj v prílohe č.5) 

 Pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie 

otázky ohľadom ranného filtra). 

 Nástup do školy bude rozdelený na niekoľko časových úsekov (príloha č. 5) 

 Počas predmetného obdobia sa žiaci nebudú deliť na skupiny, budú, podľa možnosti, 

počas celého dňa len vo svojej kmeňovej triede, pokiaľ nebudú v exteriéri 

 Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v zmysle upraveného rozvrhu podľa 

podmienok školy v termíne do 20.9.2020 

 Zberná trieda ŠKD v ranných i popoludňajších hodinách v termíne do 25.9.2020 nebude 

v prevádzke, ŠKD bude v predmetnom období v prevádzke do 17.00, pričom každé 

oddelenie bude vždy vytvorené len zo žiakov jednej triedy (tj. nebudú sa žiaci 

z jednotlivých tried premiešavať). 

 Činnosť v záujmových útvaroch/krúžkoch v mesiaci september 2020 prebiehať nebude 

(ďalší postup v zmysle usmernení ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR), ďalší postup zverejní 

ministerstvo školstva,... najneskôr k 1.10.2020) 

 Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade 

vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch 

školy. 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo 

ochranný štít. 

 Aktivity  budú organizované  tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už 

v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 

Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.  

 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport  sa do 20.9. nebudú využívať. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 3x denne a podľa potreby. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, 

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej 

raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, bude vykonávaná  minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí). 

Poznámka: Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu meniť,  predĺžiť, resp. 

skrátiť.  

Ostatné všeobecné pravidlá pre prevádzku ZŠ a ŠKD – viď príloha č.10 

 

 

https://www.minedu.sk/vedenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/
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Materská škola 

 
 Deti prichádzajú do materskej školy od 7,00 do 8,15 v sprievode jedného zákonného 

zástupcu.  

Do priestorov MŠ zákonní zástupcovia nevstupujú. 

 Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od15,00 najneskôr do 16,30, aby samohla 

zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia, rodičia vstupujú len do šatňového priestoru 

na prízemí MŠ. 

 V prípade len dopoludňajšej prítomnosti dieťaťa v MŠ, dieťa si môžete vyzdvihnúť od 12,00 

do 12,45 hod.  U novoprijatých detí počas adaptácie je možné si dohodnúť s triednou 

učiteľkou čas vyzdvihnutia aj skôr. 

 Zamestnanec MŠ pri vstupe do dieťaťa do budovy vykonáva zdravotný filter, zmeria teplotu 

vstupujúcemu dieťaťu. Pri opakovanom nameraní zvýšenej teploty po intervale 5 min. 

v hodnote 37,1°C  a viac, dieťa nemôže byť prítomné v materskej škole.  

 Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa 

nepreberie. 

 Zamestnanec MŠ dohliada na rešpektovanie opatrení podľa pokynov ministra školstva 

v súvislosti s COVID-19. 

 Pri prvom nástupe dieťa v školskom roku 2020/21 (2.9.2020) zákonný zástupca odovzdá 

podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (príloha). 

 Vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha) dieťaťa musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po 

absencii troch pracovných dní a viac. 

 Zákonný zástupca odovzdá dieťa zamestnancovi MŠ, do materskej školy nevstupuje. 

V prípade výnimky (novoprijaté deti) vstupuje jeden zákonný zástupca s rúškom len so 

súhlasom zástupkyne pre MŠ  a len do šatňového priestoru, kde si dieťa odkladá vrchný 

odev a topánky po prezutí, dieťa odvádza učiteľka z príslušnej triedy dieťaťa. 

 Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do materskej školy, jedinou výnimkou je 

plyšová hračka na spanie, ktorá ostáva na ležadle po celý týždeň.  

 Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a dve rúška. 

 Spací vak, vankúš a pyžama musia byť viditeľne podpísané. Pyžamu si dieťa berie oprať 

domov každý týždeň, spací vak a vankúš si deti budú brať domov na opratie každý druhý 

týždeň. 

 V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti 

organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok 

materskej školy.  

 Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.  

 Učiteľka bude bez rúška alebo bude používať rúško alebo štít (podľa aktuálnej situácie –

oranžová a červená fáza). 

 Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov. Deti 

by mali zvládať hygienické návyky pri použití WC a správne umývanie rúk. 

 Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov. 

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si 

bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy 

bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú. 
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 Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom 

informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť  osoby, s ktorými boli v kontakte.  

 Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie v MŠ farebným 

označením: Zelená= zdravé deti, personál; 

  Oranžová = podozrenie na ochorenie;  Červená = potvrdené ochorenie. 

 

 

Poznámka: 

Ostatné – viď Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v 

materských školách pre školský rok 2020/2021, vydaný  MŠVVaŠ SR  a opatrenia ÚVZ SR 
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Príloha č. 1  

 Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim 

osobám,  

deťom a žiakom 

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 dieťaťa/žiaka do školy sa 

dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti 

podpísaným zákonným zástupcom. 
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Príloha č. 2   

Zdravotný dotazníka vyhlásenie zamestnanca  
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zamestnanca:  

Adresa:  

Telefón:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnanca, v súvislosti so začiatkom 
školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19,resp.koronavírusom SARS-CoV-2. Je 
dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre zamestnanca 
v pracovnom procese. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec 

Prehlasujem, že som cestoval v termíne od 17. 8. do 1.9.. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že som sa zúčastnil/a hromadného podujatia1 v termíne od 17. 8. do 31. 
8. 2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
Váš zdravotný stav, zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, 
s ktorými ste v častom kontakte. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste 
povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle 
jeho odporúčaní a nenavštevovať školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že mi Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).N ie 
je mi známe, že by som ja, moja rodina alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne 
v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, 
ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal 
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

 

Podpis zamestnanca:  

1 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 
2zamestnanci v úzkom kontakte s podozrivými resp. nakazenými osobami s COVID-19, teda tzv. pracovníci  ”prvej línie” (zdravotníci, hasiči a 

pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia a k nariadeniu karantény 
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Príloha č. 2a  

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko:   

Dátumnarodenia:  

 

Dôvod použitia tohto   dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania po 
neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-
19,resp.koronavírusomSARS-CoV-2.Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre 
všetkých zamestnancov aj v súlade s §5,Zákonač.124/2006Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad37°C (po nameraní zvýšenej  teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle(bolesť hrdla) *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

 
Ak sa u zamestnanca vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov (na otázku odpovedá – nie), 
neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce 
domov. 
Následne zamestnanec telefonicky alebo e-mailom kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý určí 
podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade, že sa 
u neho vyskytnú  ťažkosti v domácom prostredí. Zamestnanec bude následne informovať zamestnávateľa 
o tom, či má na daný alebo nasledujúci deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je PN alebo na základe 
konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do 
práce. 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúcich dní (do nasledujúceho vyplnenia 
dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký. 

Dátum:  ........................................... 

 Podpis zamestnanca 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude v platnosti (používaný) do doby skončenia pandémie 

koronavírusom SARSCoV-2 a ochorenia COVID– 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 

GDPR.  
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*nehodiace sa škrtnite 
Príloha č. 3 

FAQ ranného filtra 
Otázka: 
Akú maximálnu teplotu môže mať žiak a zamestnanec školy pri vstupe do budovy školy? 
 
Odpoveď: 
Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st.C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná 
teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri 
druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz 3. meranie po 
ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st.C,, nebude mu 
umožnenézúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu 
nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, 
dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný 
zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne. 
Rovnaké pravidlo odporúčame uplatniť aj pri vstupe do materskej školy. 
 
 
Otázka: 
Do školy bude vstupovať cez jeden vstup približne 75 žiakov v priebehu 30 minút. Je potrebné čakať 
reálne 5 minút? Môžeme kontrolné meranie vykonať aj skôr? 
 
Odpoveď: 
Nie je problém poprosiť vstupujúceho, aby počkal „bokom“ tých 5 minút, odporúčame v pokoji. Zatiaľ 
do školy vstupujú ostatní žiaci, ktorým sa meria teplota. Po uplynutí 5. min. sa zopakuje meranie 
čakajúcemu žiakovi, ktorému bola pri prvom meraní nameraná vyššia teplota. Ďalší postup je 
uvedený vyššie. 
 
 
Otázka: 
Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter 
resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť späť do školy? Vzťahuje sa 
rovnaký postup na zvýšenú teplotu aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne (napr. 
jednému dieťaťu odmeriame 37,8*C a druhé dieťa bude mať hnačku)? 
 
Odpoveď: 
Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2 
st. C (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, sibezodkladne nasadí 
rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, 
ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom 
prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma 
postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia 
(nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia 
a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej 
teploty pri vstupe do budovy školy.  
 
Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca 
zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť 
bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni 
a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie 
o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je 
potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná 
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rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, 
mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov. 
Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len 
Prehlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.2) podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas 
troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný 
zásah lekára.  
 
Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni 
a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží 
Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.  
 
Lekár sa NIKDY nevyjadruje ku zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, že dieťa je 
zdravé a ani sa nevyjadruje ku spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie. 
Pri nutnosti vyšetrenia dieťaťa lekárom je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre prácu 
v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú deti po 
telefonickom (mailovom alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje ich zdravotný 
stav (nie dieťa, ktorému bola pri vstupe do školy nameraná telesná teplota vyššia ako 37,2 st.C). 
 
Otázka: 
Čo môžeme považovať za "iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest“? 
 
Odpoveď: 
Pod „iným príznakom ochorenia dýchacích ciest“ sa rozumie – začervenané, zapálené oči s výtokom, 

upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 

(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. Možnosť 

použiť príznaky uvedené v materiáli: Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre 

materskú školu.  

 

Otázka: 
Ak máme v škole súrodeneckú dvojicu navštevujúcu rôzne ročníky a jedno z detí neprejde ranným 
zdravotným filtrom resp. bude počas dňa izolované, aké podmienky platia pre druhé dieťa, žijúce s 
ním v spoločnej domácnosti? 
 
Odpoveď: 
Usmernenie sa týka vždy konkrétnej osoby. Každú posudzujeme osobitne. Nevzťahuje sa aj na 
súrodenca.  
  
Otázka: 

Ako má prebiehať prakticky ranný filter v červenej fáze s meraním telesnej teploty vstupujúcich do 

školy v prípade nepriaznivého počasia? 

Nemôžeme nechať deti v daždi, snežení alebo vetre čakať pred školou. Je pochopiteľné, ak budeme 

merať telesnú teplou vstupujúcim, budú sa žiaci pred školou kumulovať. 

Odpoveď: 

Odporúčame vykonávať ranný filter až vo vnútorných priestoroch školy – v mieste priestorovo 

umožňujúcom ho vykonať, čo najbližšie ku vchodu do školy, ideálne v priestore pred šatňami, event. 
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pri vstupe na chodbu s triedami  ( z epidemiologického hľadiska je to možné, žiak sa síce stretne 

s inými žiakmi, avšak doba, za ktorú bude s nimi v kontakte, je vo väčšine prípadov kratšia ako 15 

min. a vzdialenosť medzi dvoma osobami je väčšia ako 2 m). 

 

Otázka: 

Ako sa má zachovať škola v prípade, že žiak prichádza do školy bez sprievodu rodiča a nespĺňa kritériá 

ranného filtra? Máme ho otočiť a nechať ho samého odísť domov? 

 

Odpoveď: 

V tomto prípade odporúčame požiadať žiaka, aby si nasadil rúško a umiestniť ho v izolačnej 

miestnosti (je zriadená v každej škole pre prípad, že sa u žiaka počas vyučovania objavia príznaky 

Covid-19) a bezodkladne sa kontaktuje zákonný zástupca dieťaťa. Ten je informovaný o tom, že dieťa 

nespĺňa kritériá ranného filtra. Rodič si musí dieťa následne bezodkladne vyzdvihnúť a ďalej sa 

postupuje podľa usmernení tohto dokumentu. 
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Príloha č. 4 

Zdravotný dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:  

Meno dieťaťa/žiaka:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  
 

Dôvodpoužitiatohtodotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovaniazdraviadieťaťa/žiaka,v súvislosti so začiatkom 
školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19,resp.koronavírusomSARS-CoV-
2.Jedôležité,abyškoly a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa/žiaka 
v procese vzdelávania a výchovy. 

Dotazníkvypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka: 

Vyhlasujem,že dieťa/žiakvycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem,že dieťa/žiaksa zúčastnilo hromadného podujatia2 v termíne od 17. 8. do 1. 9. 
2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je 
dieťa v častom kontakte do 16.9.2020. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb 
ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať 
v zmysle jeho odporúčaní.Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným 
lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 
deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate 
zo zahraničia – „červených krajín“,zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).Nie je mi 
známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj 
iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 
prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, 
horúčkové ochorenie s vyrážkami)3. 

 

                                                           
2

pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 
3pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény. 
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Podpis zákonného zástupcu:  

 

1
pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 

2pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény. 
 
 
 
Príloha č. 4a 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia(telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 

neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 

sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 

(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 

začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 

zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú 

spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s 

osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 

vyrážkami)1 

 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  
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Telefón zákonného zástupcu:  
Podpis zákonného zástupcu:  
1
pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a 

k nariadeniu karantény. 

 

 

 
 
 

 

Príloha č. 5 

 

Časový harmonogram nástupu žiakov do školy a odchod z nej a stravovania žiakov v termíne  

2.-25.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Usmernenie pre žiakov 1 ročníka: 

2.9.2020 nástup o 8:15, slávnostné uvítanie prváčikov sa uskutoční na školskom dvore, v prípade 

nepriaznivého počasia v triedach. Prosíme, aby sa predmetnej akcie zúčastnili títo žiaci výlučne 

v sprievode  zákonných zástupcov. Ďakujeme za porozumenie. 

 

**Obed dňa 2.9.2020 začína 10:15, postupne sa odstravujú žiaci 2. stupňa, pre 1.stupeň je v platnosti 

uvedený harmonogram. 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Vchod Príchod Obed** 
Odchod 
I. 

Odchod 
II. 

1.A* predný 7:15 11.00 12:00 do 17:00 

1.B* zadný 7:15 11.00 12:00 do 17:00 

2.A predný 7:25 11:30 12:15 do 17:00 

2.B zadný 7:25 11:30 12:15 do 17:00 

3.A predný 7:35 12:00 12:30 do 17:00 

3.B zadný 7:35 12:20 12:45 do 17:00 

4.A predný 7:40 12:40 
 

do 17:00 

4.B zadný 7:40 13:00 
 

do 17:00 

5.A predný 7:45 12:40 
 

  

5.B zadný 7:45 12:20 
  6.A,B predný 7:50 13:00 
  7.A zadný 7:50 12:00 
  8.A predný 7:55 13:20 
  9.A zadný 7:55 13:20 
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Príloha č. 6 

Personálne zabezpečenie ranného filtra a odchodu žiakov zo školy 2. – 25. 9.2020: 

 

Deň 

Služba  - ranný 
filter 

  Služba pri 
odchode 

žiakov 
predný vchod zadný vchod 

Pondelok Triedny učiteľ Triedny učiteľ Ped. zamestn. 

Utorok Triedny učiteľ Triedny učiteľ Ped. zamestn. 

Streda Triedny učiteľ Triedny učiteľ Ped. zamestn. 

Štvrtok Triedny učiteľ Triedny učiteľ Ped. zamestn. 

Piatok Triedny učiteľ Triedny učiteľ Ped. zamestn. 
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Príloha č.7 

 

Rozvrh pobytu žiakov v exteriéri – predný a zadný školský dvor (alternatívne pobyt v lesoparku) 

 

2. – 25.9.2020 
 

    

 
1.A zadný dvor 9,00 - 9,50 

 
1.B zadný dvor   

 
2.A predný dvor   

    

 
2.B, 6.A predný dvor 10,00 - 10,50 

 
3.A zadný dvor   

 
3.B,7.A zadný dvor   

    

 
4.A,9.A zadný dvor 11,00 - 11,50 

 
4.B zadný dvor   

 
5.AB,8.A predný dvor   

    
    

  
ŠKD 

 

 
1.A predný dvor počas prev. ŠKD 

 
1.B predný dvor počas prev. ŠKD 

 
2.A predný dvor počas prev. ŠKD 

 
2.B predný dvor počas prev. ŠKD 

 
3.A zadný dvor počas prev. ŠKD 

 
3.B zadný dvor počas prev. ŠKD 
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4.A zadný dvor počas prev. ŠKD 

 
4.B zadný dvor počas prev. ŠKD 

 

Poznámka:  

 možno meniť v závislosti od počtu detí 

 Činnosť  (aktivity) ŠKD budú prebiehať v závislosti od počasia v max. možnej miere v exteriéri, 

pričom jednotlivé skupiny (oddelenia) ŠKD budú oddelené 

 

Príloha č.8 

Rozvrh výchovno – vzdelávacieho procesu  2.- 25.9.2020 

 

2.9.2020 – Otvorenie školského roka 2020/2021 

 

3.9.2020 – Triednické práce, odovzdávanie a prijímanie učebníc 

 

4.9.2020 – Didaktické hry (1.stupeň), účelové cvičenie (2.stupeň) 

 

7.-25.9.2020 -Rozvrh výchovno-vzdelávacieho procesu v predmetnom období bude upravený                

(skrátený) tak, aby v max. možnej miere v závislosti od podmienok školy a epidemiologickej 

situácie prebiehal prezenčnou formou. Presný rozpis bude zaslaný všetkým zákonným 

zástupcom v termíne 3.-5.9.2020. 
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Príloha č.9 

Semafor pre základnú školu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

28 
 

 

 

 

 

 
 

 

Príloha č.10 

Všeobecné pravidlá pre ZŠ a ŠKD 
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Príloha č. 11 

Semafor pre materské školy 
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Príloha č.12 

Všeobecné pravidlá pre MŠ 
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