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Usmernenie riaditeľa školy ohľadom prevádzky školy  

od 1. septembra 2020 – aktualizácia 18.10.2020 

 

Organizácia Základná škola  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35991364 

Obec a PSČ    985 26 Málinec 

Ulica a číslo Hlavná ulica 86/29 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Mgr. Ľuboslav Jablonský   

 

aktuálne zmeny sú označené červenou farbou 

Riaditeľ Základnej školy v Málinci (ďalej len „škola“) “) vydáva usmernenie upravujúce podmienky Základnej školy 

na obdobie od 1.9.2020 až do odvolania vo veciach: 

a) prevádzky a vnútorného režimu školy, školskej jedálne (ďalej len „ŠJ“) a školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“),  

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,  

c) ustanovenia podrobností prevádzky školy z hľadiska výchovnovzdelávacieho procesu. 

Usmernenie je zavedené v zmysle aktualizovaného manuálu opatrení pre základné školy a školské zariadenia 

vydaného MŠVVaŠ SR (aktualizované 11.10.2020) a z rozhodnutia ministra z 11.10.2020. Cieľom dokumentu je 

stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania 

protiepidemických opatrení a odporúčaní. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva SR (ďalej aj ako 

„ÚVZ SR“). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. 

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej 

a červenej. 

 Zelená fáza predstavuje stav, kedy: 

-  škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca; 

-  v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak / 

zamestnanec nie je pozitívny). 

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy: 

- má škola žiaka alebo zamestnanca, u ktorého je potvrdené ochorenie COVID-19; 

- v prípade nariadenie ÚVZ SR. podozrivého na ochorenie.  

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade: 

- viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt 

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

 

 

 

Málinec, 18.10.2020                  Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 

 

------------------------------------------------ 
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Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú 

založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových 

aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z 

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

kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 

 

1) Zelená fáza 

A) Zákonný zástupca žiaka 

1. 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).  
 
2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade 
potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  
 
3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a 
školského klubu detí na školský rok 2020/2021 (tento dokument, oznamy zverejnené v miestnom 
rozhlase, na webovom sídle školy) . 
 
4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie a 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 (tlačivá sú 
dostupné na www.zsmalinec.sk ).  
 
5. Je oprávnený pri ochorení žiaka, ktorého  príznaky by mohli indikovať ochorenie COVID-19, 
ospravedlniť ho na dobu max. 5 po sebe nasledujúcich  dní bez lekárskeho potvrdenia (bez návštevy 
lekára).  
 
5. V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne 
o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného 
zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, 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. 
 
6. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 
- podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, 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. 
 
B) Pohyb dospelých osôb v škole (ktoré nie sú zamestnancami školy) 

http://www.zsmalinec.sk/
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1. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca alebo osoba, ktorá je 
zapísaná ako oprávnená prevziať žiaka z ŠKD. Výnimky vopred schváli riaditeľ školy .  
 
2. Po vstupe do školy si každá osoba dezinfikuje ruky dezinfekciou umiestnenou vo vstupnej chodbe 
školy a nasadí si rúško. 
 
3. V budove školy sa pohybuje len v nevyhnutnej miere.  
 
4. Vstup dospelých osôb, ktoré nesprevádzajú žiaka, okrem zamestnancov školy  je dovolený len 
v nutných prípadoch na nevyhnutný čas s vedomím vedenia školy (pracovníci úradov, dodávateľských 
firiem...). Tieto osoby sú povinné okrem prevedenia hygienických opatrení (rúško, dezinfekcia rúk, 
prípadne podrobenie sa meraniu telesnej teploty) vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Všetky 
úkony prevádzajú vo vstupnej chodbe. 
 
5. 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 školskej jedálne alebo 
telocvične. 

 
C) Príchod žiaka do školy 
1. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 
 
2. Žiak prichádza do školy v obvyklom čase, v ktorom prichádzal v období pred vyhlásením mimoriadnej 
situácie. 
 
3. Pred vstupom do budovy (cez priestor šatní) je žiak povinní podrobiť sa prípadnému meraniu telesnej 
teploty a dezinfekcii rúk.  
 
4. Žiak, u ktorého bude zistená zvýšená telesná teplota bude až do príchodu zákonného zástupcu 
izolovaný v miestnosti na to určenej (školská dielňa).  
5. O nesplnení bezpečnostných hygienických podmienok (najmä zvýšená telesná teplota)  bude 
bezodkladne informovaný zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je povinný zabezpečiť prevzatie žiaka zo 
školy osobne alebo osobou zo spoločnej domácnosti, resp. udeliť telefonický súhlas na vrátenie žiaka 
domov na vlastnú zodpovednosť. 
 
6. Žiak, ktorý nemá rúško na prekrytie tváre, náhradné rúško alebo hygienické vreckovky, nemusí 
byť vpustený do budovy školy (môže byť vpustený, ak mu náhradu poskytne škola). 

7. Žiak si po príchode do triedy umyje ruky bežným spôsobom, s použitím mydla a jednorázových 
utierok.  

8. Žiak si v triede do skrinky na osobné veci odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho 
používaného rúška). 
 
D) Pohyb žiaka v škole 
1. Žiak sa po prezutí v školskej šatni presunie bez zdržovania do svojej triedy.  

2. Každý žiak nosí rúško všade vo všetkých vnútorných priestoroch základnej školy, pri presune medzi 
budovami školy, rovnako v ŠJ s výnimkou času nevyhnutného na konzumáciu stravy a pitný režim.  
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3. Žiak s autizmom, astmou , resp. inými dýchacími problémami (ktoré potvrdí všeobecný lekár, resp. 
špecialista) je oslobodený od nosenia rúška. Takémuto žiakovi je dôrazne odporučené nosiť ochranný 
štít.  

3. Presun žiaka mimo triedy počas prestávok je povolený len so súhlasom vyučujúceho alebo 
dozorujúceho učiteľa, najmä: 

- v prípade potreby použitia WC, 
- pri presune do šk. jedálne (desiata, obed) a to bezvýhradne pod dozorom vyučujúceho, resp. 

vychovávateľa, asistenta učiteľa, 
- pri výchovno-vzdelávacom procese pod dozorom vyučujúceho (napr. hodiny TSV, pracovné 

vyučovanie, vzdelávanie v areáli školy), 
- vo výnimočných nepredvídateľných situáciách. 

4. V prípade priaznivého počasia prvú veľkú prestávku žiaci prvého stupňa a piatej triedy (skupiny 1-3 
uvedené v časti F) trávia na školskom dvore, resp. školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia 
vo svojej triede. Druhú veľkú prestávku trávia takýmto spôsobom žiaci 6.-9. ročníka a žiaci špecilnej 
triedy (skupiny 4 a 5 uvedené v časti F). 
 
E) Priebeh výchovy a vzdelávania 
1. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. 
 
2. Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo 
mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.  
 
3. Triedy je dovolené striedať len pre účely prevádzky ŠKD (v ich kmeňových triedach), vyučovania 
predmetov Informatika, Náboženská výchova, Etická výchova.   
 
4. Vyučujúci a triedni učitelia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri 
kašľaní a kýchaní, hygienických návykov. 
 
5. Čas zvonenia na vyučovanie zostáva v štandardnom režime, okrem: 

 - skrátenia šiestej vyučovacej hodiny na prvom stupni a v 5. ročníku o 15 minút (koniec o 13.00 hod.); 
predĺženie šiestej vyučovacej hodiny na druhom stupni v ročníkoch 6.-9. a v špeciálnej triede v rovnaké 
dni o 10 minút (koniec 13.25 hod.) 

 
6. Ak je to možné, v každej lavici sedí jeden žiak. 
 
7. Rozvrh hodín môže byť riaditeľom školy z organizačných dôvodov upravovaný (najmä dĺžka 
vyučovacích hodín v súvislosti so snahou zosúladiť v čo najväčšej miere odporúčania MŠVVaŠ SR a ÚVZ 
SR). 
 
8. Telocvičňa sa v zmysle rozhodnutia ministra z 11.10.2020 neprevádzkuje až do odvolania, rovnako 
mimovyučovacia činnosť (záujmové útvary akéhokoľvek druhu, hromadné VZ akcie ako lyžiarsky výcvik, 
oddychovo-relaxačné pobyty, výlety, kultúrne podujatia). 
 
9. Predmet telesná výchova sa v prípade nepriazne počasia realizuje teoretickou formou v triede. 
Vyučovanie sa v takomto prípade realizuje „po triedach , nie „po skupinách“ (chlapci/dievčatá). 
Vyučujúci TSV si dohodnú triedy, v ktoré budú v takomto prípade vyučovať. Celoslovenské testovanie 
pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa bude realizovať po skončení mimoriadnej 
situácie. 
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F) Skupiny žiakov, ktorých vzájomný kontakt je povolený: 
 

1.  1.-2. ročník (1. oddelenie ŠKD) 
2.  3.-4. ročník (2. oddelenie ŠKD) 
3.  5. ročník 
4.  6. -7. ročník + špeciálna trieda (triedy spoločne absolvujú predmet TSV, HUV, VYV) 
5.  8. – 9. ročník (triedy spoločne absolvujú predmet TSV). 

 
1. Tieto skupiny sa môžu spoločne stravovať v jednej časti jedálne a tráviť veľké prestávky v exteriéri. 
 
2. Vyučovanie predmetov Náboženská výchova a Etická výchova v maximálnej možnej miere prebieha 
v exteriéri. V prípade vyučovania v interiéri nosia počas vyučovacej hodiny všetci žiaci rúška 
a dodržiavajú  minimálny vzájomný kontakt (s výnimkou skupiny „evanjelikov“ v 1. a 2. ročníku).  
 
 
G) Prevádzka ŠKD 
1. Žiaci skupiny ŠKD odchádzajú na obed spoločne v sprievode svojho vychovávateľa.  
 
2. Režim odchodu žiakov z ŠKD je rovnaký ako v čase pred vyhlásením mimoriadnej situácie, ak sa 
zákonný zástupca žiaka s vychovávateľom oddelenia ŠKD nedohodne inak. 
 
 
H) Stravovanie v ŠJ 
1. Cudzí stravníci sa stravujú v osobitnej miestnosti a prichádzajú cez zadný vchod. Pred jedlom si 
umyjú ruky dezinfekčným prostriedkom. 
 
2. Zamestnanci sa stravujú mimo času, v ktorom sa stravujú deti s výnimkou vychovávateľov ŠKD 
a asistenta učiteľa, ktorí vykonáva v jedálni dozor, za zachovania zvýšených hygienických opatrení. 
 
3. Do budovy jedálne vstupuje žiak s nasadeným rúškom a skladá ho z tváre, až keď si sadá za stôl.  
 
4. Pred vstupom do jedálne si žiak umyje ruky v umyvárni  ŠJ a dodržiava bezpečné rozostupy. 
 
5. Žiak si zoberie desiatu / obed – hlavné jedlo z výdajného okienka (s nasadeným rúškom) a sadne si 
za stôl. 
 
6. Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a 
neberú si taniere na polievku ani príbory.  
 
7. Dozorujúci asistent učiteľa môže pomáhať pri roznášaní tanierov a príborov, príp. s obsluhou pri 
naberaní polievky. V tom prípade používa hygienické rukavice. Počas vykonávania dozoru nad žiakmi 
má nasadené rúško. 
 
8. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.  
 
9. Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho 
znehodnoteniu. 
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Desiata:  
1. Vzhľadom na počet stravníkov (žiakov prihlásených na desiatu) a kapacitu ŠJ, chodia na desiatu všetci 
žiaci školy v rovnakom – tradičnom čase o 9.30 a stravujú sa v normálnom režime, so zachovaním 
vyššie uvedených všeobecných hygienických opatrení. 
 
2. Vyučujúci 2. vyučovacej hodiny je zodpovedný za presun žiakov z triedy až po budovu ŠJ. Dozorujúci 
asistent učiteľa v ŠJ dbá na dodržiavanie hygienických opatrení (umývanie rúk, rúška, nepremiešavanie 
skupín uvedených v časti F). 
 
2. Každá trieda má označený stolík menovkou svojho ročníka. Žiaci sa usádzajú za stoly podľa označenia 
stolov ročníkmi. 
 
3. Dozorujúci asistent pri odchode žiakov z jedálne dbá, aby sa žiaci jednotlivých ročníkov (resp. skupín 
uvedených v časti F) nepremiešavali.  
 
 

Obed:  
1. Žiaci idú na obed v sprievode vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny. Žiakov ŠKD sprevádza 
vychovávateľ príslušného oddelenia. 
  
2. Od vstupu do jedálne preberá dozor nad žiakmi asistent, ktorý má službu podľa osobitného 
týždenného rozpisu. Dbá na to, aby boli pri presune žiakov dodržiavané stanovené hygienické pravidlá. 
 
3. Dozorujúci zamestnanci dbajú na to, aby sa pri obede nepremiešavali žiaci skupín uvedených v časti 
F.  
 
4. Aby došlo k stretávaniu jednotlivých skupín v čo najmenšej miere, žiaci 1. stupňa a 5. ročníka majú 
prípadnú 6. vyučovaciu hodinu skrátenú o 15 minút – na obed odchádzajú najneskôr o 13.00 hod. 
a v jedálni sa zdržujú max. do 13.20 hod. 
 
5. Čas od 13.20 hod. do príchodu starších žiakov (cca 13.28 hod.) je určený na prípravu priestorov pre 
ďalšiu skupinu. 
 
6. Žiaci sú v čase obedovania usádzaní v „pásoch“ tak, aby v každom páse sedeli len žiaci z rovnakej 
skupiny (uvedenej v časti F). 
 
 
I) Dozor nad žiakmi: 
 
1. Ranný filter vykonávajú školník a upratovačky, ranný dozor striedavo vychovávatelia.  
 
2. Vyučujúci, ktorý vyučuje druhú, resp. poslednú vyučovaciu hodinu zabezpečuje dozor nad presunom 
žiakov do šk. jedálne. 
 
3. Priebeh stravovania v jedálni monitoruje asistent učiteľa podľa osobitného týždenného rozpisu.  
 
4. Ostatný dozor nad žiakmi počas prestávok funguje v normálnom režime (podľa osobitného 
týdždenného rozpisu dozorov). 
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J) Zamestnanci školy 
 
1. Zamestnanci školy, rovnako ako žiaci, absolvujú ranný hygienický filter, ak sa vykonáva. 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 školskej jedálne alebo 
telocvične. 
 
2. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami 
ÚVZ SR a nariadeniami MŠVVaŠ SR.  
 
3. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR 
a nariadeniami MŠVVaŠ SR. 
 
4. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave. 
 
5. Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, 
dezinfekcii atď. 
 
6. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní 
zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.  
 
7. 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, 
priestory WC). 
 
8. Upratovačky a školník pravidelne sledujú stav hygienických potrieb v miestnostiach, učebniach školy 
a WC; hygienické potreby dopĺňa školník. 
 
9. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a 
pracovnej náplne.  
 
10. Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými 
príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:  
dohodnúť sa 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. 
 
11. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania 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. 2), 
poprípade PN vystavené príslušným lekárom. 
 
12. PZ – vyučujúci 1.-4. ročníka sa (s výnimkou krátkej rannej porady) zdržujú v triede, v ktorej sú 
triednymi učiteľmi. Snažia a v čo najväčšej miere obmedzovať svoju prítomnosť v zborovni. Podobne,  
vyučujúci prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ sa snažia v čo najväčšej miere zdržovať 
v kabinetoch matematiky a biológie. Asistenti učiteľov a vychovávatelia sa zdržujú vo svojom kabinete. 
 
13. 3. Zamestnanec s astmou , resp. inými dýchacími problémami (ktoré potvrdí všeobecný lekár, 

resp. špecialista) je oslobodený od nosenia rúška. Takýto zamestnanec nosí ochranný štít, resp. 

ochrannú plastovú masku.   
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K) Postup pri podozrení na COVID  
 
1. 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. 
 
2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do 
samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Žiak 
izolovaný od ostatných žiakov, až kým pre neho nepríde osoba zo spoločnej domácnosti. Izolačnou 
miestnosťou sú školské dielne alebo kabinet biológie. Po opustení priestoru je miestnosť dôkladne 
vydezinfikovaná a vyvetraná. 
 
4. V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje sa podľa 
manuálu vydaného MŠVVaŠ SR, časť Oranžová fáza. 
 
5. Pri podozrení na ochorenie v prípade 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 
MŠVVaŠ SR; 

- 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. 

 
6. Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca: 
 
Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 
všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov 
jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným spôsobom 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 zamestnávateľa, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. 
Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca 
do pracovného procesu. 

- pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo 
všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia MŠVVaŠ SR. 

 
Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca napríklad z dôvodu kontaktu s 

osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19, tento zamestnanec odchádza do 
domácej izolácie (zamestnancovi je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené 
karanténne opatrenie alebo izolácia) a zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku. 
Tento zamestnanec môže vykonávať práce z domu až do doby, kým nebude pozitívne testovaný na 
ochorenie COVID-19. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania zamestnanci postupujú podľa 
pokynov orgánu verejného zdravotníctva.  
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 Ak zamestnanec bude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, je povinný postupovať 
podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t. j. prestane vykonávať prácu z domu z dôvodu, že 
ochorel, a ide o dočasnú pracovnú neschopnosť, pri ktorej mu vznikne nárok na nemocenské od 
Sociálnej poisťovne; ak zamestnancovi obvodný lekár vystavil tzv. PN–ku, zamestnanec práce 
nevykonáva a zamestnávateľ mu počas pracovnej neschopnosti nemôže prideľovať prácu z domu.  

 
 
7. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte2 so 
žiakom alebo zamestnancom školy: 
 
Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým 
zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne 
príslušnému RÚVZ. 
Oranžová a červená fáza je identická s aktualizovaným usmernením MŠVVaŠ SR, zverejneným na 
www.minedu.sk . 
 

 
Ranný dozor (7.00 – 7.45 hod.): 

- vychovávatelia (Starove, Kancková) 

Ranný filter (7.15 – 7.55 hod): 

 - školník, upratovačky; 

Dozor v jedálni: 

- asistenti učiteľa podľa osobitného rozpisu. 

 

 

 

............................................................ 
Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ ZŠ 

http://www.minedu.sk/

