
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

a 

VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY 

 

v čase mimoriadnej situácie 

 

platný od 02.09.2021 

 

Dodatok  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

 
Čl.1 Základné ustanovenia ............................................................................. ................3 

 

Čl.2  Organizácia prevádzky školy ................................................................................ 4 

 

2.1 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti ................................................................4 

 

2.2 Personálne zabezpečenie prevádzky školy ...................................................................5 

 

2.3 Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia u žiaka počas vyučovania ......................5 

 

2.4   Ranný filter................................................................................................................. 6 

 

2.5 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu .............................................................6 

 

Čl.3 Základné povinnosti zákonných zástupcov............................................................. 7 

 

3.1 Povinnosti zákonných zástupcov............................................................................... .. 7 

 

Čl.4 Opatrenie školy za účelom  prevencie nákazy COVID-19 ....................................8 

 

4.1  Režim stravovania........................................................................................................8 

 

4.2  Čistota a údržba priestorov výchovno-vzdelávacieho zariadenia................................8 

 

4.3 Základné povinnosti zamestnancov..............................................................................9 

 

4.4. Mimoriadne udalosti....................................................................................................11 

 

Čl.5 Záverečné ustanovenia..............................................................................................13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 

1.Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach 

zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné 

prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania proti 

epidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Manuál ŠKOLSKÝ 

SEMAFOR je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, 

odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia 

(ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa. 

2. Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských 

zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. 

3. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola upravuje prevádzkové podmienky  

a vydáva opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú 

založené na princípe ROR (Rúško-Odstup-Ruky). 

Proti epidemické opatrenia sú upravené v usmerneniach Ministerstva školstva, vedy a výskumu a 

športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. 

 

 4. Dňa 17. augusta 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne 

dokument tzv. ŠKOLSKÝ SEMAFOR 

 

 5. Riaditeľka Základnej školy, Kúpeľná 2,Prešov  (ďalej len „škola“) vydáva na základe § 153 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy.  

 

6. Dokument schválila pedagogická rada 02.09.2021 a je platný od 2. septembra 2021.  

 

7. Dokument je verejne prístupný v administratívnej časti školy a na webovej stránke školy. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl.2 

Organizácia prevádzky školy 

 

 

1. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v súlade s Manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFÓR 

vydaným MŠVVaŠ  k otvoreniu škôl v školskom roku 2021/2022 

 

• Začiatok vyučovania je pre žiakov školy je o 8,00 hod. Žiaci končia vyučovanie podľa rozvrhu. 

Prevádzka ŠKD je do 17,00 hod. 

• Časový harmonogram rozvrhu hodín:  

1. vyuč. hodina   8,00 -   8,45 hod. 

2. vyuč. hodina   8,55 -   9,40 hod. 

3. vyuč. hodina   10:00 - 10,45 hod. 

4. vyuč. hodina 10,55 - 11,40 hod.  

5. vyuč. hodina 11,45 - 12,30 hod.   

6. vyuč. hodina 12,45 -13,30 hod. 

7.vyuč. hodina 14,00 – 14,45 hod 

Pri zostavovaní rozvrhu hodín sme v čo najväčšej miere prihliadali  na základné   psycho-hygienické                

zásady tvorby rozvrhu hodín a tzv. fyziologickú krivku dennej a  týždennej výkonnosti. 

• Režim prestávok:  

1. prestávka   8,45 -   8,55 hod. 

2. prestávka   9,40 -   10,00 hod. 

3. prestávka 10,45 - 10,55 hod. 

4. prestávka 11,40 - 11,50 hod. 

5. prestávka 12,35 - 12,45 hod. 

6. prestávka 13,30 -14,00 hod. 

 

• Školský klub detí je v prevádzke pre žiakov 1. – 4. ročníka od 11,40 hod. do 17,00 hod.   

• Žiaci sa učia v kmeňových triedach a odborných učebniach podľa rozvrhu školy. V triede je 

zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

• Nepedagogický  zamestnanec  školy  nosí  rúško  alebo  respirátor.  Pedagogický zamestnanec a 

odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú rúško alebo respirátor pri 

výkone výchovno-vzdelávacieho procesu,  ochranný štít nie je dovolený. Žiak a zamestnanec musí 

mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania. 



 

• Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú prispôsobené úrovni  vedomostí, znalostí 

a zručností žiakov. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú rešpektovať 

hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 

• Do školských tried vstupujú iba žiaci a zamestnanci školy. Pri vstupe do školy bude realizovaný 

náhodný ranný zdravotný filter - ranné meranie teploty žiakov povereným zamestnancom 

bezdotykovým teplomerom. Následne si žiaci  a zamestnanci dezinfikujú ruky.  

 

• Dezinfekcia je pri vstupe do školy, v triede  a v sociálnych zariadeniach. Germicídne žiariče sú vo 

vestibule školy a v školskej jedálni. 

•  Žiak má každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Ak  žiak  nebude mať  rúško, musí ho 

zákonný zástupca odviesť domov. 

 

• Príchod žiakov do školy cez: Hlavný vchod 01. 

 

• V čase prestávok vyučujúci koordinujú aktívny pohyb žiakov v priestoroch na to určených tak, aby 

nedochádzalo k veľkému zhromažďovaniu žiakov. Opatrenia smerujú  k dodržiavaniu  princípu ROR 

- Rúško, Odstup, Ruky. 

 

• Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostup  medzi 

žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese. 

 

2. Personálne zabezpečenie prevádzky školy 

• Výchovno - vzdelávaciu činnosť zabezpečujú všetci pedagogickí zamestnanci 

• Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia prevádzkoví zamestnanci. 

3. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia u žiaka počas vyučovania 

• Zamestnanec školy v  prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 u žiaka v ZŠ bezodkladne rieši 

vzniknutú situáciu s vedením základnej školy, zákonnými zástupcami a s miestne príslušným RÚVZ 

. Žiak počká na zákonného zástupcu v izolačnej miestnosti č. 44, rajonistka dohliadne na prevzatie 

dieťaťa zákonným zástupcom cez vstup č. 45. 

 

• Žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-

19 mimo školy) nenavštevuje školu ani školské zariadenie 14 dní od posledného kontaktu s osobou 



pozitívnou na COVID-19. Ak bol žiak označený ako úzky kontakt, do karantény ide len tento žiak a 

nie jeho trieda/spolužiaci. 

• Ak vyučujúci zistí prejav akútneho ochorenia u žiaka počas vyučovacej hodiny, je nutné umiestniť 

žiaka do samostatnej miestnosti a bezodkladne telefonicky oznámiť túto skutočnosť zákonnému 

zástupcovi žiaka. Každý žiak má v žiackej knižke uvedené kontakty na rodičov. O podozrení na 

nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných 

infekčných ochorení. 

 

• 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. 

 

• Ak sa u zamestnanca základnej školy 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. 

 

 4. Ranný zdravotný filter 

• Riaditeľka školy zabezpečí každodenný náhodný ranný zdravotný filter žiakov pedagogickým 

zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom.  

• Pri príchode žiaka do školy pedagogický zamestnanec vo vestibule školy odmeria žiakovi teplotu (do 

37,5°C) a dá pokyn žiakovi vydezinfikovať si ruky. Následne žiak odchádza k šatňovej skrinke, 

prezuje sa a odchádza do triedy. Žiak je povinný mať rúško. 

• V prvý deň nástupu do školy a po každom prerušení dochádzky, žiak odovzdá učiteľovi Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti  podpísané rodičom. Žiakom, ktorých zákonný zástupca prejavil 

záujem o testovanie, sa odporúča realizovať  domáce samotestovanie v pondelok a vo štvrtok. 

• Na chodbách školy sú zabezpečené dozory ďalšími pedagogickými zamestnancami. 

 

5. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

• Účasť žiakov na vyučovaní je povinná.  

 

•  Pohybové aktivity budú organizované v exteriéri za predpokladu dobrého počasia. V prípade zlého 

počasia sa určí v telocvični. 

 

 

 



 

Čl.3 

Základné povinnosti zákonných zástupcov 

Zákonní zástupcovia dodržiavajú pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky 

základnej školy.  

 

1. Povinnosti zákonných zástupcov  

•  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri 

príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

 

• Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň 2 rúška (jedno rezervné má žiak v taške) a 

papierové jednorazové vreckovky.  

 

• Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom 

prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“  

 

•  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je uverejnené na webovej stránke školy. Ak zákonný 

zástupca nemá možnosť vytlačiť si tento dokument z webovej stránky školy,  dostane ho v prvý deň 

nástupu svojho dieťaťa. Dokument si svojím perom vypíše a  odovzdá pedagogickému zamestnancovi.  

 

• Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri 

absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť 

„Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o 

neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo 

správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,  bezodkladne zákonný 

zástupca o tejto situácií informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného 

zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  

 

 

 



 

Čl.4 

Opatrenia školy za účelom prevencie nákazy COVID-19 

 

4.1. Režim stravovania  

• Škola má vlastné stravovacie zariadenie - školskú jedáleň. Obedy sa vydávajú v čase od 11,30 do 

14,30 hod, najneskôr do 3 hodín od jeho prípravy. Počas stravovania žiakov dozor konajúci učitelia 

a vychovávateľky skupín zabezpečujú dozor a dozerajú na poriadok a správne stolovanie žiakov. Vo 

všetkých priestoroch školy platí prísny zákaz fajčenia. Oznámenia sú prístupné na viditeľných 

miestach.   

 

• Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. 

Stravovanie žiakov bude prebiehať v stanovenom čase. Stravu vydáva personál školskej kuchyne spolu 

s obedovým servisom a čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. 

Režim stravovania sa môže upravovať a meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v záujme 

zonácie žiakov, rozpis bude zverejnený na nástenných novinách. Stoly v ŠJ budú pravidelne 

dezinfikované. 

 

4. 2. Čistota a údržba priestorov výchovno-vzdelávacieho zariadenia 

Predmet dezinfekcie 
Dezinfekčné 

prostriedky 
Denne Týždenne Mesačne 

Ročne 

polročne 

Podlahy tried, 

chodby 

Vlhké utieranie 

s pridaním saponátu 

a dezinfekcie 

Trieda 

1x 

Chodba 

2x 

   

Police, regály, 

odpadkový 

kôš, stoly, 

stoličky 

mechanicky očistiť 

x  x  

Lavice a stoly vlhké utieranie 

s pridaním saponátu 

a dezinf. prostr. 

1x    

Sociálne 

zariadenia / 

umývadlá, 

výlevky, atď/ 

vlhké utieranie 

s pridaním saponátu 

a dezinf. prostr. 

2x, 3x podľa 

potreby 
   



 

 

• Za čistotu a údržbu priestorov školy sú zodpovedné upratovačky, školník a kurič. 

 

4.3. Základné povinnosti  zamestnancov 

• Pedagogickí zamestnanci školy sa riadia Vnútorným poriadkom školy, Pracovným poriadkom - 

dodatkom a náplňou práce pre pedagogických zamestnancov. Každý nepedagogický zamestnanec má 

vypracovanú svoju pracovnú náplň a okruh pracovných činností, za ktoré je zodpovedný. 

 

• Za bezpečnosť žiakov na vyučovacej hodine a pri výchovnej činnosti je priamo zodpovedný 

vyučujúci. Za bezpečnosť žiakov na chodbách počas prestávky a v školskej jedálni počas obeda 

zodpovedá učiteľ a vychovávateľ danej skupiny. 

 

• Upratovanie a čistotu všetkých priestorov, t.j. interiéru a exteriéru školy a školského dvora 

zabezpečuje upratovačka. Pracovnými pomôckami a čistiacimi prostriedkami ju zabezpečuje 

hospodárska zástupkyňa riaditeľky školy. 

 

• Na dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov  a  žiakov školy sú zabezpečené  dávkovače tekutého 

mydla a jednorazové utierky  vo všetkých sociálnych zariadeniach. 

 

Dezinfekcia 

kľučiek tried 

a WC. 

Umývateľné 

steny, obklady, 

dvere, okná, 

svietidlá 

vlhké 

utieranie 

s pridaním 

saponátu 

  x  

Okná, 

svietidlá, 

vykurovacie 

telesá 

vlhké 

utieranie 

s pridaním 

saponátu 

  

x 

podľa 

potreby 

X 

Nábytok mechanicky 

očistiť- 

odprášenie, 

leštenie 

 X  
x 

x 

Koberce mechanicky 

očistiť – 

ručne, 

strojom 

X  x  



• Prevádzkovú hygienu, čistotu, vetranie, osvetlenie kontrolujú denne učitelia, školník a kurič-údržbár. 

Denne je zabezpečené dôkladné upratovanie spojené s dezinfekciou. Proti oslneniu sú okná vybavené 

žalúziami, za čistotu a  prevádzku ktorých sú zodpovední školník a upratovačky. Za dodržiavanie 

hygienických zásad  pri výdaji stravy a jej kvalitu v plnej miere zodpovedá vedúca školskej jedálne. 

 

• V prípade úrazov zamestnanci školy postupujú podľa pokynov školiteľa. 

 

• Základné povinnosti upratovačky platia ako sú uvedené v  organizačnom poriadku. Dopĺňa sa prvotná 

dezinfekciu, ktorú realizuje rajonistka. Nástup na rajón je o 6,30 hod. Rajonistka usmerňuje žiakov 

pri vstupe do školy a potom umýva a dezinfikuje podlahy a sociálne zariadenia a  kľučky. 

Nevykonanie dezinfekcie priestorov sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Upravuje 

sa jej zároveň pracovná doba od 6:30 do 18:00 hod. Upratovačka, ktorá upratuje telovýchovný areál 

má upravený nástup do zamestnania podľa manuálu Školský semafór, na bežný režim (pracovný čas 

13:00 hod. – 21.00hod.), upravený režim, režim  telocvične  bez prenájmu (pracovný čas 11:00 hod. 

– 19.00hod.) a mimoriadny režim (pracovný čas podľa služieb na vrátnici  a upratovanie od 13:30 

hod. – 19.00hod.) 

 

• Svojim podpisom prevádzkový zamestnanec potvrdzuje oboznámenie a porozumenie dodatku 

k pracovnému poriadku.  

 

• Harmonogram upratovania: 

Denné upratovanie – utierať prach, vetrať miestnosti, vynášať smeti, zametať, na vlhko stierať podlahu, 

dezinfikovať umývadlá, WC, keramické obklady, kľučky na dverách tried,  WC a splachovacie 

rukoväte. Upratovanie a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov prebieha v  

sprísnených podmienkach upratovania. 

 

• Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. Dezinfekcia 

dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa veľký počet ľudí, musí byť 

vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

 

• Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. Smetné 

koše nesmú mať vrchnák, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri     zahadzovaní odpadu 

(napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.) 

 



• Údržba a čistota na školskom dvore a jeho príslušenstve je zverená prevádzkovateľovi. Prevádzkoví 

zamestnanci udržujú areál školy a všetky priestory dostupné žiakom tak, aby vyhovovali 

bezpečnostným a hygienickým predpisom. 

 

• Pokyny pre návštevníkov  

       V období od 3. 9. 2021 do konca školského roka odporúčame kontaktovať pedagogických     

               a odborných zamestnancov telefonicky alebo mailom. V nevyhnutných prípadoch sa      

musí návšteva  pri vstupe do školy  vypísať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Stránky sa 

vybavujú v priestoroch vrátnice, prípadne v zborovni školy.  Do priestorov školy, kde prebieha výuka 

je úplný zákaz vstupu.  

 

• Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, znenie podľa úpravy č.465/2005 v znení neskorších predpisov. 

 

• V škole sa rešpektuje zákaz fajčenia, preto na všetkých vstupoch do budovy školy je na dobre 

viditeľnom mieste symbol zákazu fajčenia. Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov a pedagogickí 

zamestnanci žiakov podľa pokynov riaditeľa školy. Pri zistení porušovania zákazu fajčenia sa tento 

priestupok vo vzťahu k zamestnancovi rieši na úrovni zamestnávateľa  a vo vzťahu k žiakom sa rieši 

v súlade s vnútorným školským poriadkom a nahlási  sa Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Prešove. 

 

5. Mimoriadne udalosti 

     Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí 

V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej udalosti (ohrozenie zdravia žiakov a zamestnancov       

školy chemickými fyzikálnymi, biologickými alebo inými faktormi ) je  za školu poverená kontaktná 

osoba: 

riaditeľka školy č.tel.051/7596321, e-mail  skola@zskuppo.sk 

            a počas jej neprítomnosti je v zastúpení poverená riaditeľkou  školy:     

zástupkyňa riaditeľa školy č. tel. 051/7582761, e- mail gabrielyova.maria@zskuppo.sk 

prostredníctvom nej sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ so sídlom v Prešove 

zabezpečujú potrebné aktivity – informovanosť žiakov osobou (osobami) poverenou riaditeľkou 

školy, informovanosť rodičov, spolupráca s lekárom primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 

dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné. 

 

V tomto prípade škola postupuje podľa oficiálneho dokumentu o tzv. návrate do škôl od 2. 9. 2021, 

ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom  dokumentu 

mailto:gabrielyova.maria@zskuppo.sk


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského 

roka 2021/2022. 

 

  A ) Charakteristiku ochorenia  

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. COVID-19 postihuje najmä 

dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta.  

B ) Prenos ochorenia 

Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v 

blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované 

predmety. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc.  

Prenos koronavírusu SARS-CoV-2  bol potvrdený z človeka na človeka. 

c) Diagnostika ochorenia 

Príznaky: 

• horúčka nad 38°C 

• kašeľ 

• sťažené dýchanie 

• bolesť svalov 

• bolesť hlavy 

• únava, malátnosť 

• strata čuchu a chuti 

• inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14 dní. Medián inkubačného času je 5-6 dní. 

• za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Predpokladá sa, že 

osoba je infekčná pred nástupom prvých príznakov. 

d) Preventívne opatrenia  

Odporúča sa dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia: 

• vykonávať dezinfekciu rúk, dezinfekciu priestorov. Na dezinfekciu je nevyhnuté používať prostriedky 

s vírusovými účinkami.  

• Umývať si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a 

voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. 



• Očí, nosa ani úst sa nedotýkame neumytými rukami. 

• Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju 

zahodiť do koša. 

• Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. 

 

• Riaditeľka  školského zariadenia vykoná nasledovné opatrenia: 

a) poverí zamestnancov na zavedenie a vykonávanie filtra v školskom zariadení meraním teploty a 

vykonaním dezinfekcie rúk, 

b) v  školskom zariadení zabezpečí izoláciu žiaka od ostatných žiakov v prípade podozrenia na ochorenie  

a bezodkladne informuje zákonného zástupcu žiaka, 

c) zabezpečí včasné začatie s dezinsekciou, 

      d) zákaz sociálnych kontaktov v danej skupine 

 

• Riaditeľka školského zariadenia na požiadanie poskytne informácie Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Prešove o realizácií a zabezpečení aktivít  a opatrení podľa čl. 4 odseku 1 

a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

• Riaditeľka školského zariadenia vnútorným predpisom školy vydá Pokyn na vykonanie opatrení proti 

šíreniu choroby.  

Čl.5 

Záverečné ustanovenie 

 

• Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.  

 

• Pedagogický zamestnanec / triedny učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť s Prevádzkovým 

poriadkom a vnútorným režimom školy žiakov triedy.  
 

• Riaditeľka školy je povinná uverejniť Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy na webovú 

stránku školy pre zákonných zástupcov žiakov.  
 

• Tento Prevádzkový poriadok  po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 02.09.2021 nadobúda 

účinnosť 2.septembra 2021.  
 

 

Vypracovala: PaedDr. Eva Bilišňanská 

                             riaditeľka školy                                             .....................................      

                                                                                                      pečiatka a podpis 
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Ministerstvo poskytne školám doplnkové financie na zvýšené náklady spojené so 

zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie ochorenia COVID-19:  
- materské školy a špeciálne materské školy - 5€ na zamestnanca + 150€ na školu, 

- základné, špeciálne a stredné školy- 5€ na žiaka a zamestnanca.  
Školy dostanú financie automaticky pred začiatkom školského roka. Nemusia o doplnkové financie 

žiadať.  
Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe 

nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie  
o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1).  
Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.  
Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách.  
Základné školy a špeciálne základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami: 

- zisťovanie záujmu rodičov školami: od 23. 8. 2021,  
- objednanie potrebného počtu testov školami: do 26. 8. 2021 do 10:00, 

- distribúcia testov do škôl: od 30. 8. 2021 (deň realizácie a zberu testov si dohodne škola 

s dodávateľom testov), 

- testovanie kloktacími PCR testami (na školách alebo doma): od 2. 9. do 5. 9. 2021 (výsledok do 

72 hod.).  
Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, 

ktorí prekonali COVID-19.  
Žiaci stredných škôl (vrátane 8-roč. gym), špeciálnych. stredných škôl, odborných učilíšť a 

praktických škôl môžu na začiatku školského roka využiť možnosť domáceho samotestovania Ag 
testami (vid nižšie).  

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo 

štvrtok ráno pred nástupom do školy):  
- každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie, 

- zisťovanie záujmu rodičov o samotestovanie začnú vykonávať školy: od 23. 8. 2021,  
- objednávanie potrebného počtu testov školami cez okresný úrad v sídle kraja pred nástupom do 

škôl: do 26. 8. 2021, 

- škola vyzdvihne testy na okresnom úrade: od 30. 8. 2021 (následne školy odovzdajú testy rodičom). 

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka žiak zostáva 

doma a rodič: 

- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup, 

- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu. 

Možnosť antigénového testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali 

ochorenie COVID-19.  
Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a 

dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:  
- po ukončení 14 - dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,  
- po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.  

Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.  
Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie 

v celej škole.  
Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy 

do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 

100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede 

nedôjde k prerušeniu vyučovania.  
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len 
tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe 
(je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí 
ochorenie COVID-19.  
Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.  



 

 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR 
 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu 

epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach – 

zelenej, oranžovej a červenej.   
Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvárať školy,  

bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).  
 

 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole: 
 

- nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19, 
 

- - je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy 

prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.  
Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, 

za prísnych protiepidemických opatrení. 
 
 
 
 
 

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole 

minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19.  

Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie 
v triede alebo vo viacerých triedach (aj 

postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo 
zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas 
karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie.  
Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla 
v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe 
zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda. 

 
 
 
 

 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených 

pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide o 

epidemický výskyt podľa rozhodnutia 

RÚVZ.  
RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť 

prevádzku vo viacerých triedach alebo vo 
všetkých triedach, z dôvodu výskytu 

ohniska nákazy.  
V triedach s prerušeným prevádzkou škola zabezpečí 

dištančné vzdelávanie. 
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TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH 
 
V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov dôrazne odporúčame pred 

začiatkom školského roka 2021/2022 pri nástupe do školy a školského zariadenia žiakom a 

zamestnancom školy absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19. 

 

Nástup do školy 
 

Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v 

domácom prostredí. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj 

zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími 

testami bude dostupná len na začiatku školského roka. 
 
Kloktacie testy 
 
Základné školy a špeciálne základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími 

testami.  
1. Škola zistí záujem o takýto druh testovania od 23. 8. 2021, a to prostredníctvom získania 

súhlasu rodiča. Vzory súhlasov potrebných na vykonanie kloktacích PCR testov v škole 

a bez prítomnosti rodiča a v domácom prostredí sú uverejnené na webovej stránke 

https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.  
2. Na základe zisteného záujmu riaditeľ školy objedná potrebný počet testov 

prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj do 26. 8. 2021 do 

10:00.  
3. Distribúcia testov do škôl sa uskutoční od 30. 8. 2021 (deň realizácie a zberu testov si 

dohodne škola s dodávateľom testov). 

4. Testovanie kloktacími PCR testami (v školách alebo v domácom prostredí) prebehne 

od 2. 9. do 5. 9. 2021 v deň určený na základe dohody s dodávateľom testov.  
5. Výsledok PCR testu bude doručený rodičovi do 72 hodín od zozbierania testov 

dodávateľom. 

 

Riaditeľ  školy  a rodič  postupuje  podľa  pokynov  na  webovej  stránke  ministerstva:  
https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ 

 

Žiaci stredných škôl (vrátane 8-roč. gymnázií), špeciálnych. stredných škôl, odborných učilíšť 

a praktických škôl môžu na začiatku školského roka využiť možnosť domáceho samotestovania 

Ag testami (vid nasledujúca časť Domáce samotestovanie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


