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Usmernenie riaditeľa školy ohľadom prevádzky školy  

od 1. septembra 2021 (aktualizované 28.2.2022) 

 

 

 

 

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   

 

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

na obdobie od 1.9.2021 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 vydané z dôvodu zavedenia „Školského semaforu“ MŠVVaŠ SR (ministerstvo), zverejneného na 

stránke ministerstva dňa 17.8.2021. Cieľom dokumentu je aplikovať platné dokumenty vydané ministerstvom, 

vládou SR, resp. (R)ÚVZ v priestoroch a podmienkach Základnej školy v Málinci   

 

 

 

Málinec, 23.8.2021                  Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 

 

 

COVID automat a školský semafor 

Ministerstvo na svojej webowej stránke www.minedu.sk zverejnilo pravidlá pre fungovanie 

základných škôl a školských zariadení počas pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie. 

Podľa COVID automatu – časti pre školstvo sa základné školy ako celok nezatvárajú, a to v akejkoľvek 

„farbe“ COVID automatu. Zatvárajú sa len triedy s výskytom ochorenia. 

Všeobecné pravidlá, ktoré riešia prevádzkové podmienky škôl sú opísané v „Školskom 

semafore“. Školský semafor je koncipovaný ako výstražný systém v troch úrovniach – zelenej, 

oranžovej a červenej. Podľa neho sa bude prerušovať vyučovanie v triedach s výskytom ochorenia 

COVID-19. 

http://www.minedu.sk/
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//z dokumentu ministerstva – „Školský semafor“ 

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. Všetky osoby v budove majú prekryté horné 

dýchacie cesty rúškom (žiaci, ped. zam.) alebo respirátorom. Pri vstupe do budovy použijú 

dezinfekčný prostriedok na ruky. V budovách školy sa zdržujú v nevyhnutnej miere. 

 Preukazovanie sa  negatívnym testom negativitou na COVID-19: 
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- nie je potrebné u žiadnych osôb (žiakov, zamestnancov), ani cudzích osôb  s výnimkou návštevníkov 

školy, ktorí sa preukazujú COVID passom alebo potvrdením o výnimke z očkovania. Návštevníci 

školy vstupujú do školy len po dohode s vedením školy 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: 

- u osôb, ktoré nie sú žiakmi ani zamestnancami školy sa vyžaduje pri vstupe do budovy v prípade 

akejkoľvek farbe školského COVID automatu; 

- u žiakov školy sa vyžaduje v prípade „horšej farby“ školského COVID automatu ako je zelená (pri 

neprítomnosti 3 dni a viac vrátane víkendov); 

 Oznámenie o výnimke z karantény: 

- jeho poskytnutie je dobrovoľné;  

- nedokladá sa k nemu žiadne potvrdenie o zaočkovaní ani o prekonaní ochorenia; 

- slúži na identifikáciu osôb, ktoré prekonali ochorenie alebo sú plne zaočkované. 

- oznámením o výnimke z karantény je aj potvrdenie o absolvovaní izolácie žiaka (od 4.2.2022). 

Potrebné tlačivá sú umiestnené na stránke školy vo vstupnej chodbe školy. 

 

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 rúško alebo respirátor a papierové jednorazové vreckovky.  
 
3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a 
školského klubu detí na školský rok 2021/2022 (tento dokument, oznamy zverejnené v miestnom 
rozhlase, na webovom sídle školy) . 
 
4. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni 
písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie. Do dní sa zarátavajú aj víkendy, sviatky a iné voľné dni. (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).  
 
6. Žiak s príznakmi zostáva doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť, či ide o toto ochorenie, kontaktuje 
detského lekára. 
 
7. V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie na ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii 
informuje triedneho učiteľa alebo vedenie 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)  z prezenčného vyučovania dočasne vylúčené. 
 

http://www.zsmalinec.sk/
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Pozn.: Karanténa sa netýka dieťaťa, ktoré má výnimku z karantény (uvedené vyššie). Takéto dieťa môže 
školu naďalej navštevovať prezenčne. Je však pravdepodobné, že v prípade výskytu ochorenia v triede 
sa z organizačných dôvodov trieda nebude deliť na prezenčne a dištančne vyučovaných, ale všetci sa 
budú vyučovať dištančne. O forme vyučovania rozhodne riaditeľ školy. 
 
8. V prípade potvrdenia ochorenia túto skutočnosť rovnako nahlási škole kvôli identifikovaniu ďalších 
kontaktov. 
 
9. Potvrdenie o ukončení izolácie sa predkladá príslušným tlačivom - vyhlásením rodiča.  
 

 
//z dokumentu ministerstva – „Školský semafor“ 

 
 
B) Pohyb dospelých osôb v škole (ktoré nie sú zamestnancami školy) 

 
Vstup cudzích osôb do školy (všetci okrem žiakov a zamestnancov) je od 29.11. zakázaný. So súhlasom 
riaditeľa je vstup možný len pre osoby v režime OP. Výnimku má len rodič na nevyhnutnú dobu v čase 
prevzatia samotestov pre žiakov (len do vstupnej chodby školy). 
 
1. 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. Po vstupe do školy sa každá osoba podrobí meraniu telesnej teploty (na vyzvanie), dezinfikuje ruky 
dezinfekciou umiestnenou vo vstupnej chodbe školy (bez vyzvania), nasadí si rúško a vyplní tlačivo 
o bezpríznakovosti (bez vyzvania). 
 
3. V budove školy sa pohybuje len v nevyhnutnej miere.  
 

 
C) Príchod žiaka do školy 
 
1. Žiak prichádza do školy v obvyklom čase, v ktorom prichádzal v období pred vyhlásením mimoriadnej 
situácie. 
 
2. Pred vstupom do budovy (cez priestor šatní) je žiak povinní podrobiť sa prípadnému meraniu telesnej 
teploty a dezinfekcii rúk.  
 
3. Žiak, u ktorého bude zistená zvýšená telesná teplota bude až do príchodu zákonného zástupcu 
izolovaný v miestnosti na to určenej (školská dielňa). V prípade priaznivých poveternostných 
podmienok nebude vpustený do budovy školy .  
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4. 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. 
 
5. Žiak, ktorý opakovane nemá rúško na prekrytie tváre, náhradné rúško alebo hygienické vreckovky, 
nemusí byť vpustený do budovy školy (môže byť vpustený, ak mu náhradu poskytne škola). 

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

7. 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, okrem vyučovacej 
hodiny (v triede, v telocvični), pri presune medzi budovami školy, rovnako v ŠJ s výnimkou času 
nevyhnutného na konzumáciu stravy a pitný režim.  
 
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 trávia na školskom dvore, 
resp. školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia vo svojej triede. Druhú veľkú prestávku trávia 
takýmto spôsobom žiaci druhého stupňa. 
 
 
E) Priebeh výchovy a vzdelávania 
1. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. 
 
2. Triedy je dovolené striedať len pre účely prevádzky ŠKD (v ich kmeňových triedach), vyučovania 
predmetov Informatika, Náboženská výchova, Etická výchova.   
 
3. Vyučujúci a triedni učitelia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri 
kašľaní a kýchaní, hygienických návykov. 
 
4. Čas zvonenia na vyučovanie zostáva v štandardnom režime. 
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5. 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 alebo pri dištančnom vyučovaní). 
 
6. Organizácia vyučovania špecifických predmetov (z hygienického hľadiska) ako telesná a hudobná 
výchova je obmedzená v prípade nariadení (R)UVZ, ministerstva alebo vlády SR.  
 
7. Z organizačných dôvodov (dochádza k premiešavaniu žiakov všetkých ročníkov príslušného stupňa) 
je potrebné, aby všetci žiaci a vyučujúci mali počas vyučovania NBV a ETV prekryté dýchacie cesty 
respirátorom FFP2 (ide len o 1 vyučovaciu hodinu týždenne). 
 
8. Ak všetci zákonní zástupcovia žiakov udelia súhlas na nahradenie rúška respirátorom počas 
vyučovania, žiaci nosia respirátor namiesto rúška počas celého vyučovacieho procesu. 
 
 
F) Prevádzka ŠKD 
 
1. Jednotlivé oddelenia ŠKD sa nepremiešavajú – ich kontakt je obmedzený na minimum. 
 
2. Žiaci skupiny ŠKD odchádzajú na obed spoločne v sprievode svojho vychovávateľa.  
 
3. 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. 
 
4. Od 30.11. je pre každú triedu vytvorené samostatné oddelenie ŠKD. Žiaci piateho ročníka navštevujú 
oddelenie vytvorené pre štvrtákov alebo ho nenavštevujú. 
 
G) Stravovanie v ŠJ 
 
1. Cudzí stravníci sa stravujú v osobitnej miestnosti a prichádzajú cez zadný vchod. Pred jedlom si 
umyjú ruky dezinfekčným prostriedkom. Od 30.11. je stravovanie cudzích stravníkov povolené len bez 
konzumácie jedla v jedálni. 
 
2. Zamestnanci sa stravujú v bežnom čase. Pri stravovaní minimalizujú verbálny kontakt bez rúška 
a zbytočne sa nezdržiavajú v jedálni. 
 
3. Do budovy jedálne vstupuje žiak s nasadeným rúškom a skladá ho z tváre, až keď si sadá za stôl. 
Rovnako po dojedení si nasadí rúško a následne odnesie tanier k výdajnému okienku. 
 
4. Pred vstupom do jedálne si žiak umyje ruky v umyvárni  ŠJ a dodržiava bezpečné rozostupy. 
 
5.Dozorujúci PZ v ŠJ dbá na dodržiavanie hygienických opatrení. 
 
6. Žiak si zoberie desiatu / obed – hlavné jedlo z výdajného okienka (s nasadeným rúškom) a sadne si 
za stôl. 
 
7. Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a 
neberú si taniere na polievku ani príbory.  
 
8. Dozorujúci pedagogický zamestnanec 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. 
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9. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.  
 
10. Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho 
znehodnoteniu. 
 
11. Každá trieda má označený stolík menovkou svojho ročníka. Žiaci sa usádzajú za stoly podľa 
označenia stolov ročníkmi. 
 
12. Vyučujúci 2. vyučovacej hodiny je zodpovedný za presun žiakov z triedy až po budovu ŠJ. Od 
vstupu do jedálne preberá dozor nad žiakmi dozorujúci pedagogický zamestnanec.   

 
13. Žiaci idú na obed v sprievode vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny. Žiakov ŠKD sprevádza 
vychovávateľ príslušného oddelenia. 
 
14. Dozorujúci pedagogický zamestnanec pri odchode žiakov z jedálne dbá, aby žiaci jednotlivých 
ročníkov pri skončení desiaty nepremiešavali – tzn. trieda odchádza z jedálne ako celok. 
 
 
H) 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.  Pedagogický zamestnanec školy nosí respirátor, v čase vyučovania ho môže nahradiť rúškom, resp. 
riadi sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a nariadeniami MŠVVaŠ SR. Nepedagogický zamestnanec nosí 
respirátor, resp. riadi sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a nariadeniami MŠVVaŠ SR. 
 
3. 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. 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. 
 
10. 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, v prípade priaznivého počasia exteriér školy. Po opustení priestoru je 
miestnosť dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná. 
 
3. V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje sa podľa 
školského semaforu a platnej legislatívy. 
 
5. Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka: 
 
Postupuje sa podľa pravidiel Školského semaforu. 

 
6. Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca: 
 
Postupuje sa podľa pravidiel Školského semaforu. 
 
7. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so 
žiakom: 
 

 
 
 

 
Ranný dozor (7.00 – 7.45 hod.): 

- vychovávatelia  

Ranný filter (7.15 – 7.55 hod): 

 - školník, upratovačky; 

Dozor v jedálni: 

- pedagogickí zamestnanci podľa osobitného rozpisu. 

Ostatné podmienky organizácie vyučovania v súvislosti s ochranou pred COVID-19 upravuje aktuálny 

školský semafor, rozhodnutia MŠVVaŠ SR a vyhlášky ÚVZ.  

 

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


