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Tento dokument 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. 

 

Pred začatím prevádzky školy 

Upratovačky v dňoch 24. až 31.08.2020 opätovne dôkladne vyčistia vnútorné priestory 

základnej školy, školského klubu detí a dezinfikujú interné priestory pred otvorením 

prevádzky základnej školy a školského klubu detí, kvôli prevencii nákazy COVID-19 podľa 

„Dodatku k Prevádzkovému poriadku ZŠ Slovenská Kajňa v súvislosti s výskytom ochorenia 

COVID 19 v SR.“ 

 

Prevádzka školy  

Prevádzka školy pri otvorení školského roku 2020/2021 dňa 2.09.2020(nad rámec zelenej 

fázy) 

 Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku.  

 Do areálu školy smie vstúpiť výhradne rodič spolu so svojim dieťaťom len 

s nasadeným rúškom(aj rodič aj žiak) pričom dodržiava dostatočným odstup od iných 

rodičov a žiakov. 

 Pred vstupom do budovy školy rodičia dodržiavajú odstupy, ktoré sú vyznačené na 

chodníku žltou farbou. 

 Do budovy školy rodičia nevstupujú. Výnimku tvoria rodičia žiakov 1.ročníka(len 

jeden z rodičov). 

 Do budovy školy cez vchod označený ako č.1(spojovacia chodba) vstupujú len 

žiaci 1.stupňa(aj rodičia žiakov 1.ročníka). Do budovy školy cez vchod označený 

ako č.2(oproti ekonómke školy) vstupujú len žiaci 2.stupňa. 

 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – spôsob realizácie je bližšie popísaný 

v prílohe č.1 

  Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe  žiaka do základnej školy čestné 

prehlásenie (príloha č. 2) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 

nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri absencii tohto vyhlásenia, žiakovi do 

budovy školy nebude umožnený vstup a žiak sa musí vrátiť domov! 

 V tento deň, vo vnútorných priestoroch školy, musia všetci žiaci 2.stupňa 

a zamestnanci nosiť rúška! Žiaci 1.stupňa nosia rúško len mimo svojej triedy. 
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Prevádzka školy v čase od 3.09.2020 do 14.09.2020(nad rámec zelenej fázy, možné 

predĺženie podľa epidemiologickej situácie do 23.09.2020) do 30.09.2020 nad rámec 

„Zelenej fázy“ 

Počas plynutia mimoriadnej situácie 

 

 Škola organizuje hromadné akcie len výnimočne a po dohode s RÚVZ a to tak aby 

boli dodržané aktuálne hygienicko-epidemické nariadenia. 

 Do budovy školy cez vchod označený ako č.1(spojovacia chodba) vstupujú len 

žiaci 1.stupňa(aj rodičia žiakov 1.ročníka). Do budovy školy cez vchod označený 

ako č.2(oproti ekonómke školy) vstupujú len žiaci 2.stupňa. 

 Pri vstupe do školy sa vykonáva náhodný  ranný filter – spôsob realizácie je bližšie 

popísaný v prílohe č.1 

 Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška mimo triedy, 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. 

 Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či 

už v areáli školy alebo mimo neho podľa klimatických podmienok. Telesná výchova 

sa realizuje jedine v exteriéri(počas nepriaznivých podmienok v triede – teoretická 

časť). Hodiny TSV na 2.stupni sa nebudú vyučovať spoločne pre dve rôzne triedy. 

Pracovné vyučovanie sa realizuje v exteriéroch školy. 

Posilňovňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. chodba) sa do 20.9  počas plynutia 

mimoriadnej situácie.   30.09. nevyužívajú.  

 

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

1.vyučovacej hodine, po 4.vyučovacej hodine, po skončení vyučovania, Príloha č.9) 

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

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať 

najmenej raz denne po skončení vyučovania(podľa prevádzkového poriadku). 
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 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne(po 1.vyučovacej 

hodine, po skončení vyučovania) a podľa potreby (napr. kľučky dverí).(Príloha č.9) 

 Záujmové vzdelávanie žiakov je možné realizovať od 14.09.2020 pričom je potrebné 

voliť obsah a formu tak, aby boli dodržané aktuálne hygienicko-epidemické opatrenia. 

 

 

ZELENÁ FÁZA  

– škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca 

na COVID 19 

- v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na 

COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny). 

 Počas tohto obdobia škola  mobilizuje skladové zásob OOPP a dezinfekčné opatrenia.  

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

všeobecný lekár. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo 

všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho 

(v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19: 

 

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. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden 

zákonný zástupca. 

  Zhromažďovania osôb pred základnou školou je potrebné obmedziť na nevyhnutne krátky 

čas.  

 Každý žiak a zamestnanec si dezinfikuje ruky pri vstupe do budovy dezinfekčným 

prostriedkom, ktorý je umiestnený za každým vstupom do budovy  školy. 
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 Pri prvom nástupe do práce, po letných prázdninách,  na začiatku školského roka 

2020/2021všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o 

zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 3).  

 Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe 

nasledujúce  dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 

č. 4), poprípade PN vystavené príslušným lekárom. 

 Pobyt v zborovni obmedzia učitelia na nevyhnutne možný čas. 

 Škola zverejní oznam na vchodových dverách a na svojej web stránke, ktorý hovorí, za akých 

podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy (príloha č. 5).  

 Ak žiak preruší svoju dochádzku do školy na viac ako 3 dni musí priniesť vyhlásenie o 

bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 6). 

 Zákonný zástupca žiaka po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 

viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti(príloha č.6) 

 Zákonný zástupca žiaka dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky 

prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. 

 Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť 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 odstupy medzi žiakmi a žiakmi, medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno – 

vzdelávacom procese. 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom 

školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 7). Pod cudzou osobu 

sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v 

dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových 

dverách a/alebo webovskom portáli školy.  

 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín využívať 

distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je 

možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok. 

 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 

 - podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, 
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infektológom alebo všeobecným lekárom) 

 - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným 

lekárom) 

predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané 

len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom 

pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania 

jeho neprítomnosti. 

 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

 Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.  

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

 Prestávky medzi hodinami trávia žiaci vo svojich  triedach, intenzívne vetrajú, pohyb 

po chodbe je obmedzený len na  presun do WC. 

 Povinnosťou pedagogických, odborných a prevádzkových zamestnancov je neustále 

upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní alebo kýchaní. 

 Smetné koše sú v triedach a učebniach otvorené. 

 Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. besiedky, hromadné branné 

cvičenia) sa neodporúča. Neumožňuje. 

 Školský klub je prevádzkovaný obmedzene v nevyhnutnom rozsahu za prísneho 

dodržiavania aktuálnych hygienicko-epidemických opatrení. - nedochádza 

k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedami. Školský klub sa rozdeľuje od 

15.10.2020 na tri skupiny podľa ročníkov.  

Vzdelávanie v skupine č.1 – 1.ročník – asistent učiteľa – trieda I.ročníka. 

Vzdelávanie v skupine č.2 – 2.ročník – vychovávateľka ŠKD – učebňa ŠKD 

Vzdelávanie v skupine č.3 – 3.ročník - asistent učiteľa – trieda III.ročníka. 

 Telesná a hudobná výchova sa realizuje len teoretickou formou 

Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických 

podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy,) formou, ktorá nepredstavuje 

zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, 

správne držanie tela, prechádzky). V primeranej miere sa budú využívať aj 

teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá 

športových hier, pravidlá fair-play a športového správania) 
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 Realizácia krúžkovej činnosti sa realizuje iba v rámci tried, bez zoskupovania žiakov z 

iných tried.neumožňuje. 

 Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka môže 

prebehnúť do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie 

 Organizácia rodičovských združení, zasadnutia rady školy, žiacky parlament bude 

prebiehať len dištančnou formou 

 Plavecký a lyžiarsky kurz nerealizujeme 

 Vyučovanie v odborných učebniach je obmedzené na nevyhnutne možnú mieru za 

dodržania sprísnených hygienicko-epid. opatrení(Príloha č.9) 

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 triedny učiteľ ho umiestni do samostatnej izolačnej 

miestnosti(knižnica) a kontaktuje 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 výskytu  podozrivého ochorenia žiaka alebo pracovníka sa riadi škola 

usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu. 

Zákonný zástupca žiaka: 

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 minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať 

pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

V prípade, že u dieťaťa 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, ak bola 
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dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy 

vylúčené. 

Stravovanie 

Žiaci doposiaľ využívali jedáleň umiestnenú v materskej škôlke. Keďže priestory tejto 

jedálne sú malé a nie je možné v časovom horizonte 3 hodín vystravovať 11 skupín 

žiakov, došlo k dohode so zriaďovateľom šk. jedálne a základnej školy a riaditeľom 

Základnej školy na výdaji balenej stravy pre žiakov a učiteľov základnej školy.  Obedy 

balené v certifikovaných plastových obaloch sa dovážajú do školy po 4. vyučovacej 

hodine(11.25 – 12.00), po piatej vyučovacej hodine(12.20-13.00) a po 6.vyučovacej 

hodine(13.15-13.45). Obedové balíčky preberú od zamestnancov školskej jedálne 

poverené asistentky učiteľa pred vstupom do školy. Zamestnanci šk. jedálne do budovy 

školy nevstupujú. Asistentky učiteľa rozdajú v najkratšom možnom časom období 

zabalenú stravu jednotlivým žiakom v triedach. 

Pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá. 

Postup činnosti v prípade podozrenia na ochorenie: 

a) Žiaka 

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, 

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

alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha 

štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom 

spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár 

pre deti a dorast.  

 pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje 

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

 

b) Zamestnanca 

Podozrivý pracovník nenavštevuje školu resp. školské zariadenie až do usmernenia 

príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na 
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ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným 

spôsobom resp. upraveným spôsobom (v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho 

zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob výučby, upraví si ho podľa svojich 

možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, informuje riaditeľa školy, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. 

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 podľa usmernenia tohto 

materiálu. 

 

Oranžová fáza  

- nastáva v prípade podozrivého potvrdenia ochorenia COVID 19 u žiaka 

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

Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú 

červenú fázu. Je potrebné naplniť do max. možnej miery skladové zásoby OOPP a dezinfekčné 

prostriedky. 

 

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. sa neuskutoční. 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

 

Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nasledovné:  

V prípade potvrdeného žiaka:  

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, odporúčame prerušiť vyučovanie v 

triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje 

podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ - VT, škola postupuje podľa 

usmernenia v tomto materiály, prípadne podľa RÚVZ-VT. 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 potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca  

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

postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára,  RÚVZ-VT, 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.  

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka  

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

postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa RÚVZ-VT. 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. 

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. 
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Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  

 U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom ak to bude možné škola zavedie 

dištančnú formu vzdelávania.  

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

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

personálne zabezpečenie školy. 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka  

Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným 

RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty1 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. 6) 

  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 viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa 

usmernenia tohto dodatku. 

 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného zamestnanca  

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 - zborovňa).  

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 podľa usmernenia tohto materiálu.  

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického zamestnanca.  
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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 podľa usmernenia tohto dodatku. 

 

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. 

 

 

ČERVENÁ FÁZA  

-  nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými 

pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkmi jedná sa o epidemický výskyt (priama 

súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení alebo v prípade 

nariadenia ÚVZ SR. 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:  

 

V prípade potvrdeného  ochorenia u žiakov z rozličných tried:  

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

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

procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa Žiak postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného 

lekára alebo 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  

tried školy 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 RÚVZ – VT. 

dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. 

  Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.  
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V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy:  

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

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

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa RÚVZ – VT. 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 RÚVZ - 

VT. 

V prípade potvrdeného ochorenia pedagogických alebo odborných zamestnancov  

 Vylúčia sa 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. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia 

všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa RÚVZ-VT. V škole sa uskutoční dezinfekcia 

podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

 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 RÚVZ-VT. V škole sa 

uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo 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.  

 

V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov 

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

Ďalej sa postupujú podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne   

príslušného RÚVZ. Škola postupuje podľa pokynov RÚVZ-VT. 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 
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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.  

 

Organizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu nad rámec opatrení zelenej a oranžovej 

fázy riaditeľ zváži po dohode s RÚVZ -VT:  

Riaditeľ školy 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 dištančne.  

    

  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 je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu 

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

zručností.  

 U žiakov druhého stupňa, u ktorých nie je možné z dôvodov hodných zreteľa 

dištančné vzdelávanie, musí riaditeľ školy povoliť prezenčné vzdelávanie za rovnakých 

podmienok ako u žiakov prvého stupňa. Pod dôvodom hodným zreteľa sa rozumejú 

všetky prípady, kedy žiak nie je schopný či už vzhľadom na sociálne prostredie, 

technické možnosti, zdravotné znevýhodnenie a pod. vzdelávať sa doma. 

Poznámka: Prieskumom sme zistili, že na škole nie sú žiaci, ktorých nie je možné 

dištančne vzdelávať. Aj napriek tomu je v prílohe č.10 uvedený rozvrh takéhoto 

vzdelávania pre jednotlivé triedy II.stupňa a špec. triedu, ak by takýto prípad počas 

tohto stavu nastal. 

 V prípade nedostatočných priestorových kapacít v budove školy, riaditeľ školy 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

požiada zriaďovateľa o pridelenie dočasných priestorov na výučbu, ktoré musia byť 

vyčlenené výlučne na realizáciu prezenčného vzdelávania žiakov základnej školy a 

spĺňať všetky vyššie zadefinované podmienky.  

 Ak na realizáciu prezenčného vzdelávania škola nebude mať dostatočné personálne 

kapacity, využije náhradné personálne zabezpečenie a prijme zamestnancov na 

dohodou o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Finančné zdroje na 

týchto zamestnancov by mali  byť poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR prostredníctvom tzv. dohodovacieho konania. 

 Ak napriek tomu priestorové a personálne možnosti školy nedovolia 

prezenčný spôsob výučby týmto spôsobom všetkým dotknutým žiakom druhého 

stupňa, škola zabezpečí striedanie učebných skupín v rámci dní v týždni tak, aby 

každá skupina mala prezenčnú výučbu minimálne raz týždenne v rozsahu 3 

hodiny(Príloha č.10). Tento spôsob výučby týmto žiakom môže riaditeľ povoliť za 

rovnakých podmienok aj v prípade, že všetci žiaci školy (aj prvý aj druhý stupeň) sú 

vzdelávaní distančnou formou. 

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 základné školy majú možnosť 

autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť 

obsah a formu vzdelávania.  

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 neorganizuje spoločné akcie a iné hromadné podujatia.  

Škola nebude organizovať školu v prírode, lyžiarsky kurz a viacdňové školské výlety. 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19  

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy:  

 Pre žiakov zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní nad rámec predchádzajúcej fázy platí:  

o Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter  

     o V prípade potreby sa rozdelí nástup do školy na niekoľko časových úsekov napr. od 7:30 

hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch.  
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 Žiak 1. a 2.stupňa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej 

triedy v interných priestoroch školy. Žiak 1.stupňa má odporúčané nosiť rúško 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. 

  Je potrebné organizovať aktivity 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 musí vykonávať najmenej raz denne.  

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

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

dverí). 

  Dezinfekcia rúk musí byť zabezpečená v každej triede a učebni. 

  Rodič do budovy školy nevstupuje. Výnimku tvoria iba rodičia žiakov 1.ročníka(iba jeden 

z rodičov). 

 Rodič, ktorý príde pre žiaka do družiny, do budovy školy nevstupuje, zazvoní na zvonček 

určení pre družinu, ktorý je umiestnení pred vchodom č.2. Tu čaká na žiaka, ktorí sa po 

odchode z ŠKD prezuje a odchádza cez tento vchod, kde ho doprevádza vychovávateľka 

alebo asistentka z ŠKD. 

 

  ............................... 

Slovenská Kajňa 20.8.2020                                                Mgr.Marián Oľšav 

                                                                                                 Riaditeľ školy 

 

 

 

Slovenská Kajňa 30.09.2020                                                ..................................... 

                                                                                                Mgr.Marián Oľšav 

                                                                                                      Riaditeľ školy 

 

Slovenská Kajňa 12.10.2020                                                ..................................... 
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Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

Príloha č.1 

Spôsob realizácie ranného filtra 

 

Maximálna teplota žiaka, resp. zamestnanca pri vstupe do školy 

 

Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 0C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná 

teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 0C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je 

pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 0C, zopakovať ešte raz 3. meranie 

po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 0.C,, nebude mu 

umožnené zúčastniť sa vyučovania.  

 

Žiaci 

Žiakom meria teplotu pred vstupom do školy asistent učiteľa. V prípade zlého počasia sa 

meranie prevádza v priestoroch šatne a chodby. V prípade namerania vyššej teploty ako 37 0 C  

je potrebné u žiaka po 5 minútach urobiť opakované meranie teploty. Na opakované meranie 

teploty žiak čaká v pokoji v altánku.  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. Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy 

z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 370 C (aj po troch meraniach) si bezodkladne nasadí rúško, 

a bude  umiestnené v izolačnej miestnosti školy. Škola ihneď kontaktuje zákonného zástupcu, 

ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

 

Príloha č.2 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  

pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

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

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:  

Meno dieťaťa:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, 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 dieťa 
v procese vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa: 

Prehlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* 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 
zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je 
dieťa v častom kontakte. 

 

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, 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). 

 

 

Podpis zákonného zástupcu:  
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Príloha č. 3 

 

Zdravotný dotazník a 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 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že som sa zúčastnil/a hromadného podujatia* 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).  Nie 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:  
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Príloha č.4 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania 

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

 

Meno a priezvisko:   

Dátum narodenia:  

 

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. koronavírusom 
SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov aj 
v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °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 SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 

GDPR.  



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

Príloha č.4 od 16.09.2020 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania 

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

 

Meno a priezvisko:   

Dátum narodenia:  

 

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. koronavírusom 
SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov aj 
v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

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

ÁNO NIE 

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

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, 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 SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 

GDPR.  
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Príloha č.5 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám 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 žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o 

bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. 
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Príloha č.6 

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). 

 

 

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

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
 

 

 

 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

Príloha č.6   od 16.09.2020 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom 

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

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

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

sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo 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. 

 

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému 

dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný 

dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, 

ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do 

styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19.1 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä 

som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

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

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

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. 
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Príloha č.7 

                          Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

 

 

Vyhlasujem že ja, ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavujem 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 mi nenariadil 

karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky 

dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by som ja, alebo iné osoby žijúce so mnou v spoločnej  

domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami 

s podozrivými alebo chorými na ochorenie Covid 19.  

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä 

som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

V................................., dňa: .............................                                 

 

 

 

 

                                                                                        ............................................................... 

                                                                                                               podpis 
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Príloha č. 8 

 

Oboznámenie s dodatkom k Prevádzkovému poriadku ZŠ Slovenská Kajňa 

 

Meno Priezvisko Dátum  podpisu Podpis 
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Príloha č.9 

Hygienicko-sanitačný  režim školy s ohľadom na prevenciu proti COVID 19 

 

 
Predmet Druh a koncentrácia 

dezinfekčného roztoku 

Expozícia 

(min.) 

Poznámka 

Podlahy    5P -

BANCHEM 

4%  30 min.  2 x denne umyť pripraveným 

pracovným roztokom a nechať 

zaschnúť 

Stoly, stoličky, 

parapety, vozíky  

Kristal 

Surface 

neriedený 5 min. 

1 min. 

Denne nastriekať a nechať vyschnúť. 

Chladničky  

 

 

Kristal 

Surface 

neriedený 5 min. 

1 min. 

Po odmrazení mechanicky očistiť a 

vytrieť dezinfekčným roztokom 1x 

týždenne 

Umývadlá  

 

 

5P -

BANCHEM 

4%  30 min Denne umyť a vytrieť dezinfekčným 

prostriedkom, nechať pôsobiť uvedený 

čas, opláchnuť 

Steny, lakované 

nátery. 
5P -

BANCHEM 

4%  30 min. Naniesť na plochy, neoplachovať, 

nechať zaschnúť  týždenne 

Koše na odpadky  

 

 

Kristal 

Surface 

neriedený  Po vyprázdnení mechanicky očistiť 

a vystriekať dezinfekčným 

prostriedkom zvonku aj vo vnútri 

Záchody  SAVO - 

original 

1:9 Zaliať dez. 

roztokom a 

nechať 

pôsobiť 30 

min. 

Podľa potreby  min 2x denne umyť 

dezinfekčným roztokom sedadlá, 

kľučky, steny, podlahu, do misy naliať 

dezinfekčný roztok nechať 

pôsobiť/pozor nie jednou utierkou/ 

Kefa na WC  SAVO - 

original 

neriedené Ponoriť trvale namáčať v dezinfekčnom 

roztoku, ktorý sa denne mení 

Prostriedky na 

upratovanie: 

handry, mopy, 

kefy, vedrá  

SAVO 1:4 30 min  

 

po upratovaní dobre vypláchnuť vodou, 

dezinfikovať určený čas,  opláchnuť , 

osušiť a raz týždenne vyprať v pračke 

Vodovodné batérie 

 

Kristal 

Surface 

neriedený 5min 

1 min. 

Nastriekať a vytrieť do sucha.. 

Nastriekať a nechať vyschnúť. 

Umývadlá, pisoáre, 

sprchovacie kúty  

 

 

 

5P -

BANCHEM 

4%  30 min. Na rohože a rošty v sprchovacích 

kútoch  Savo proti plesniam,  

mechanicky očistiť, potom nastriekať 

dezinfekčný prostriedok a nechať 

pôsobiť.   

Drez na umývanie 

riadu  

 

Kristal 

Surface 

neriedený 5min. 

1 min.  

 

Po mechanickom očistení saponátom 

nastriekať celú plochu. Neoplachovať!! 

Kľučky, 

vodovodné batérie 

Surface neriedený 1 min 3x denne nastriekať dezinfekčný 

prostriedok a nechať pôsobiť.   

Klávesnice 

počítačov 

Surface neriedený 1 min Po každom  ukončení vzdelávania danej 

skupiny. 

 

Dezinfekciu klávesníc, stoličiek a lavíc vykonáva vždy aj vyučujúci danej skupiny žiakov, 

po skončení vyučovania pridelenej skupiny. 

 

 



Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

Príloha č.10 

Rozvrh hodín pre II.stupeň a špec. triedu prezenčného spôsobu výučby pre žiakov, ktorých nie je možné dištančne vzdelávať v prípade 

červenej fázy. 

 

 

 

 1. 

7.45 – 8.30 

2. 

8.40-9.25 

3. 

9.45-10.30 

Utorok SJL MAT PRE 

Štvrtok MAT SJL PRE 

 

 

Poznámka: PRE – ďalší predmet zo školského RUP, ktorý sa mení každý týždeň mimo predmetov TSV, ETV. HUV, VYV, NBV,                 

THD 


