
                                                                           

 

 

 

 

Pokyny k organizácii  vyučovacieho procesu  

na Strednej zdravotníckej škole v Žiline  

a na pracoviskách praktického vyučovania školy 

v školskom roku 2020/2021 platné od 22. februára 2021 

 

Pokyny riaditeľky školy sú vypracované v súlade s manuálom pre SŠ „ Organizácia a podmienky 

výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách 

a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“, ktorý bol vydaný MŠVVaŠ SR. 

Dokument stanovuje  základné prevádzkové podmienky Strednej zdravotníckej školy v Žiline po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potrebu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení 

vo veci: 

 prevádzky a vnútorného režimu školy, 

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní vrátane 

BOZP žiakov pri praktickom vyučovaní. 

Pokyny sú vypracované v troch úrovniach: v zelenej, oranžovej a červenej fáze. 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy SZŠ nemá žiadneho žiaka či zamestnanca, u ktorých je 

potvrdené ochorenie  COVID - 19. 

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca s potvrdeným 

ochorením COVID-19. 

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity viacerých žiakov alebo viacerých 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
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Zelená fáza 

Základné pokyny 

Zelená fáza nastáva v prípade, že: 

a) v škole nie je žiaden podozrivý žiak alebo zamestnanec, 

b) v škole je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID – 

19 (ani jeden žiak/zamestnanec nie je pozitívny) 

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. 

1. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností je volená tak, aby boli zaistené 

hygienicko – epidemiologické opatrenia. 

 

2. Na vchodových dverách budovy školy je zverejnený oznam, ktorý uvádza, za akých 

podmienok sa môže vstupovať do školy.  

 

3. Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami 

a podľa svojho uváženia a možností zabezpečujú rozostupy medzi žiakmi, žiakmi 

a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese. 

 

4. V prvý deň prezenčného vyučovania sa neplnoletí žiaci školy pri vstupe do školy preukazujú 

čestným vyhlásením, že boli otestovaní s aspoň jedným zákonným zástupcom žiaka, 

s ktorým žijú v spoločnej domácnosti a výsledok antigénového testu alebo RT-PCR testu je 

negatívny.  Platnosť testu je maximálne 7 kalendárnych dní. (príloha 1) 

 

5. V prvý deň prezenčného vyučovania sa plnoletí žiaci školy pri vstupe do školy preukazujú 

čestným vyhlásením, že boli otestovaní a výsledok antigénového testu alebo RT-PCR testu je 

negatívny. Platnosť testu je maximálne 7 kalendárnych dní. (príloha 2) 

 

6. V prvý deň prezenčného vyučovania  pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy pri 

vstupe do školy preukazujú čestným vyhlásením, že boli otestovaní a výsledok antigénového 

testu alebo RT-PCR testu je negatívny. Platnosť testu je maximálne 7 kalendárnych dní. 

Čestné vyhlásenie odovzdajú na vrátnici školy. (príloha 3) 

 

7. Žiaci alebo zamestnanci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v priebehu max. 3 mesiacov, 

sa preukazujú pri vstupe do školy čestným vyhlásením o platnej výnimke z testovania. Po 

uplynutí 3 mesiacov od prekonania ochorenia sú žiaci aj zamestnanci školy povinní 

absolvovať testovanie podľa bodov 4, 5 a 6. 

 

8. Povinnosťou žiakov a zamestnancov školy počas prezenčného vyučovania je pretestovať sa 

každých 7 dní. O pretestovaní sa preukazujú čestným vyhlásením podľa bodu 4, 5 a 6.  

 

9. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z toho dôvodu sa jeho dieťa 

nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania: 

 

a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

b) zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho 

dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní 

školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 

a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o zanedbávaní, 



c) plnoletý žiak je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne svojho vzdelávania, ktoré 

bude prebiehať formou zadávania úloh, 

d) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič 

alebo plnoletý žiak nezabezpečí kontakt so školou (plnenie si úloh), žiak môže byť 

komisionálne preskúšaný z učiva daného polroka. 

 

10. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou 

školy a čestným  prehlásením o  bezinfekčnosti danej   osoby. (príloha č. 4)  

 

11. Informácia o zákaze a podmienkach vstupu do školy pre cudzie osoby je zverejnená na 

vchodových dverách budovy školy. (príloha č. 5) 

 

12. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín sa využíva hlavne 

dištančný spôsob komunikácie (písomný, mail, telefón).   

 

13. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane 

víkendov a sviatkov) všetci zamestnanci školy a školskej jedálne predkladajú na sekretariáte 

riaditeľky školy písomné vyhlásenie „ Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred 

nástupom do zamestnania“ o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú 

nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN vystavené príslušným lekárom. (príloha č. 6) 

 

14. Pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID -19, prípadne 

iného prenosného ochorenia počas vyučovania sú vyčlenené priestory: 

 učebňa č.12 – počas vyučovania v škole, 

 šatňa č. 64 – počas praktického vyučovania vo FNsP Žilina ( dozor vyučujúceho OP), 

 izolačná miestnosť určená iným poskytovateľom praktického vyučovania. 

Miestnosti (učebňa č.12 a šatňa č. 64)  štandardne slúžia aj na účely výchovno- 

vzdelávacieho procesu. Ak bude do nich umiestnený podozrivý žiak, následne po ich 

opustení týmto žiakom musia byť dôsledne vydenzifikované a vyvetrané. 

 

 

15. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 sú založené na princípe ROR: 

 

RÚŠKO  ODSTUP  RUKY 

 

 

 

 

 

RÚŠKO 

Sú to opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj 

obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch – v škole  sa nepoužívajú 

klimatizačné zariadenia a ventilátory. 

 

 žiaci nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy vrátane svojej triedy v rámci 

výchovno - vzdelávacieho procesu, okrem žiakov, na ktorých sa vzťahuje výnimka v zmysle 

aktuálneho rozhodnutia ÚVZ SR. ( Nosenie rúška sa nevzťahuje na žiakov s autizmom 

a ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou, ani na žiakov so stredným a ťažkým stupňom 

sluchového a mentálneho postihnutia) Na pracoviskách praktického vyučovania nosia rúška 

v súlade s aktuálnymi opatreniami zariadenia, 

 pedagogickí zamestnanci  nosia rúška v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR, 

 nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúška v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR, 



 nepedagogickí zamestnanci školskej jedálne: 

- pri výdaji jedla - nosia rúška alebo respirátor, 

- pri príprave jedla vo vnútorných priestoroch kuchyne sa povoľuje pohybovať bez 

prekrytia horných dýchacích ciest a to v prípade, ak sú od seba vzdialení minimálne 2 

metre alebo sa nachádzajú  na pracovisku sami. 

 zamestnanci školy upozorňujú opakovane žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel  

pre kašľaní a kýchaní. 

 

                    ODSTUP 

Sú to opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových 

aktivít. 

 Pedagogickí zamestnanci v priestoroch školy a priestoroch pracovísk praktického 

vyučovania v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami a podľa 

svojho uváženia a možností zabezpečia vzájomné rozostupy medzi žiakmi a rozostupy medzi 

žiakmi a pedagogickými zamestnancami pri výchovno - vzdelávacom procese. 

 

 Nepedagogickí zamestnanci udržiavajú odstupy. 

 

 Zamestnanci školskej jedálne sa vyhýbajú na pracovisku i mimo pracoviska blízkemu 

kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia. 

 

 Škola minimalizuje zhromažďovanie osôb pre školou. 

 

RUKY 

Sú to opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu sliznice. Okrem osobnej 

hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 

 Škola zabezpečuje dezinfekčné prostriedky pre  hygienu a dezinfekciu a osobné ochranné 

prostriedky pre zamestnancov školy. 

 

 Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy sa uskutočňuje dezinfekčným 

prostriedkom umiestneným pri vrátnici školy. 

 

 Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými opatreniami. 

 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovačoch a jednorazovými papierovými utierkami. 

Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky ( v kabinetoch). 

 

 Koše na odpad sú bez vrchného uzáveru, aby sa znemožnil fyzický kontakt rúk s košom. 

 

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania 

a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch. 

 

 Upratovací personál používa rukavice pri likvidácii odpadov, dezinfekcii a podľa potreby. 

 

 Zamestnanci školskej jedálne: 

 

-  používajú rukavice pri príprave jedla, výdaji jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii 

a podľa potreby, 



-  umývajú si často ruky mydlom a teplou vodou, 

- nedotýkajú sa neumytými rukami očí, nosa i úst,  

- zakrývajú si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorázovou papierovou vreckovkou 

a následne ju zahodia do koša. 

 

 Všetky miestnosti, v ktorých sa nachádzajú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, 

sa dôkladne čistia najmenej 1x denne. 

 

 V miestnostiach, v ktorých sa zdržiavajú žiaci, sú zabezpečené častým a intenzívnym 

vetraním. 

 

 Kľučky dverí, zábradlie, stoly a stoličky v školskej jedálni, iné dotykové plochy, ktoré 

používa zvlášť veľký počet ľudí dezinfikujú minimálne 2x denne a podľa potreby. 

 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2x denne a podľa potreby. 

 

 Zamestnanci školskej jedálne dodržiavajú frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie 

v prevádzke ( druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich 

pomôcok ( a viesť súvisiacu dokumentáciu, vrátane spôsobu príjmu a preberania surovín 

podľa PP. 

 

 

 

Vstupný filter 
 

1. Vstupným filtrom prechádzajú: 

 všetci zamestnanci školy  a školskej jedálne, 

 všetci žiaci, 

 cudzie osoby s potvrdenou výnimkou riaditeľky školy. 

 

2. Službu konajúci pedagogickí zamestnanci zabezpečujú  ranný vstupný filter pri: 

 vstupe do budovy školy, 

 vstupe na klinickú odbornú prax – pracoviská  FNsP: 

- žiak prechádza prvým filtrom FNsP pre jej potreby – v prípade podozrivej osoby 

je žiak transportovaný do izolačnej miestnosti FNsP, následne telefonicky 

informuje vyučujúcu OP o tejto skutočnosti, 

- druhým školským filtrom prechádza po vstupe do budovy ODCH oddelenia 

(bočný vchod, tzv. vchod určený pre vyučujúcich) alebo po vstupe do budovy 

OLVaS ( odbor ASV) – žiak má zakázané vstúpiť do šatne bez vstupného filtra. 

 vstupe na klinickú odbornú prax – pracoviská  iných zariadení: 

-     riadi sa pravidlami daného zariadenia. 

 

3. Vstupný filter: 

 meranie teploty bezdotykovým teplomerom, 

Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní 37,5o C a 

viac, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná 

telesná teplota viac ako 37,5o C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich 

minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,5o C, nebude mu umožnené 

zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy aj zákonný zástupca, 

dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty 

prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej 

miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa 

bezodkladne vyzdvihne.  



 kontrola dezinfekcie rúk, 

 kontrola čestných vyhlásení o bezinfekčnosti (dozor len kontroluje vyhlásenia 

a následne si ich triedny učiteľ  vyzbiera. V prípade, že prvý deň nástupu žiaka do 

školy sa začína odbornou praxou, preukazuje sa čestným vyhlásením o bezinfekčnosti 

službu konajúcej učiteľke. Po príchode do školy si ich vyzbiera triedny učiteľ.) 

 usmernenie žiakov do tried, šatní. 

 

4. Každý žiak a zamestnanec prechádza denným filtrom iba 1x, podľa toho, kde sa začína jeho 

vyučovanie ( škola alebo pracovisko OP). 

 

Službu konajúci pedagogický dozor 

1. Každý pracovný deň zabezpečujú dozor v priestoroch školy 3 a v priestoroch FNsP 1-2 

určení pedagogickí zamestnanci. 

 

2. Čas služby: 

 škola:  

 pondelok až štvrtok: 

- od 6:45 hod. – 7:50 hod pri vstupe do školy ( všetci 3 PZ), 

- od 7:50 hod - 14:45 hod – na jednotlivých poschodiach podľa rozpisu.  

 piatok: 

- od 6:45 hod. – 7:50 hod pri vstupe do školy (všetci 3 PZ), 

- od 7:50 hod - 13:45 hod – na jednotlivých poschodiach podľa rozpisu.  

 

 FNsP:  

 pondelok až piatok: 30 minút pred začiatkom OP. 

 

 iné pracoviská – podľa interných pravidiel. 

3. V jedálni  zabezpečuje dozor v čase od 12:15 hod. do 12:45 hod PZ, ktorý má službu na 

prízemí. 

 

4. V prípade neprítomnosti PZ na prízemí vykoná filter službu konajúca vrátnička. 

 

5. Službu konajúci pedagogický zamestnanec má v uvedenom čase pri vstupnom  filtri rúško 

a teplomer ( teplomer si prevezme z vrátnice školy). 

 

6. Žiaci sa do odvolania neprezúvajú, po rannom filtri odchádzajú priamo do učební. 

 

7. V čase prestávok medzi hodinami vykonávajú dozor na každom poschodí školy (eliminujú 

zhromažďovanie žiakov na chodbách, upozorňujú žiakov na hygienické opatrenia, 

kontrolujú učebne,...) 

 

 

 

Povinnosti zákonných zástupcov a žiakov 
 

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

2. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

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

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

3. Žiak dodržuje všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy. 



 

4. Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári, dodržujú odstupy , dezinfikujú si ruky 

pri vrátnici školy a riadia sa pokynmi službu konajúcim pedagogickým dozorom. 

 

5. Každý žiak má minimálne 2 rúška  (jedno na tvári a druhé náhradné) a papierové 

jednorazové vreckovky.  

 

 

6. Žiaci sa  do odvolania v budove školy neprezúvajú, po  vstupnom filtri odchádzajú priamo 

do učební. 

 

7. Žiak predkladá triednemu učiteľovi po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac 

ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie „ 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“  o tom, že 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha č .7, 8) 

 

8. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 

akéhokoľvek ochorenia predkladá žiak potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom 

pre deti a dorast a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha 1, 2). 

 

9. V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie 

na COVID -19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa (triedny učiteľ 

následne informuje vedenie školy).  

 

10. 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. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti 

osobne. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.  

 

11. V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu: 

 

a) podozrenia na ochorenie COVID – 19 (označený ako úzky kontakt RÚVZ, infektológom 

alebo všeobecným lekárom), 

b) ochorenia na COVID – 19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným 

lekárom) 

predloží pri návrate žiaka do školy „ Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným 

lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých a to 

bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 
 

1. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej formy v súlade s hygienicko-

epidemiologickými opatreniami. 

 

2. Organizácia lyžiarskeho výcviku, účelových cvičení a iných hromadných podujatí sa 

neuskutočňuje. 

 

3. Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-

vzdelávacieho procesu sa neuskutočňuje. 

 

4. Organizácia ostatných hromadných podujatí (rodičovské združenia, rada školy, žiacka rada 

a pod.) sa uskutočňuje jedine dištančnou formou. 

 



5. Realizácia krúžkovej činnosti ani plavecké kurzy sa neuskutočňuje. 

6. Telesná a športová výchova sa organizuje v prípade priaznivých klimatických podmienok 

v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park, ...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené 

epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID – 19 (strečing, správne 

držanie tela, prechádzky). V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa môže 

organizovať v telocvični a  v primeranej miere sa využíva teoretická forma vzdelávania 

v oblasti telesnej a športovej výchovy (napr. pravidlá športových hier, pravidlá fair-play, 

športové správanie). 

7. Umožňuje sa spájať dvojhodinovky ( ak ide o 4. a 5. vyučovaciu alebo 5. a 6. vyučovaciu 

hodinu) do celku a následne sa naobedovať ( najskôr však od 12:00 hod). Vyučujúci 

ospravedlnia neskorší príchod žiakov na 6. vyučovaciu hodinu z prevádzkových dôvodov 

v školskej jedálni. 

 

8. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa ŠkVP. Praktické vyučovanie na pracoviskách 

zamestnávateľa sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR. 

 

9. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 

10. Podľa možností a obsahu vzdelávania je možné organizovať vyučovací proces vonku v areáli 

školy alebo mimo neho. 

 

11. Počas prestávky medzi hodinami sa žiaci zdržujú v priestoroch danej triedy pri priamom 

vetraní.  

 

12. Učebne sa nezamykajú z dôvodu eliminácie zdržiavania sa žiakov v priestoroch chodieb 

(okrem laboratórií 1, 2, 3 a učebne INF1). 

 

13. Pedagogický dozor zabezpečuje elimináciu prechádzania sa po chodbe. 

 

 

14. Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné (potrebné sú pri príprave jedál na predmetoch 

EPP a FLV v odbore ASV). 

 

 

Stravovanie 

 
1. Dodržiava sa prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov – dodržiavanie zásad systému 

HACCP. 

 

2. Žiaci a zamestnanci školy vstupujú do jedálne v rozostupoch.  

 

3. Pri vstupe do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk. 

 

4. Rúško sa skladá z tváre až pri stole. 

 

5. Výdaj jedla sa uskutočňuje do 3 hodín od jeho prípravy, čiže do 14:00 hod. 

 

6. Pokrmy, nápoje,  čisté hygienicky balené príbory vydáva personál kuchyne. 

 

7. Chlieb a ovocie vydáva stravníkovi poverený zamestnanec v jednorazových rukaviciach, 

preto nemusia byť balené. 

 

8. Čas výdaja obeda pre žiakov a zamestnancov je od 12:00 – 14:00 hod. 

 



9. Dozor v čase obednej prestávky v jedálni (aj rad pred jedálňou) zabezpečuje službukonajúci 

pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva službu v daný deň na prízemí. 

 

10. Zonácia stolov podľa tried. 

 

11. Po dojedení žiaci okamžite opúšťajú priestory jedálne. 

 

Podozrenie na ochorenie 

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID -19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata 

chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov 

školy alebo priestorov OP. 

 

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

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

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Žiak nezostáva bez dozoru. Plnoletý 

žiak informuje rodičov, následne postupuje podľa pravidiel uvoľňovania plnoletého žiaka 

z vyučovania ( školský poriadok) a okamžite odchádza domov s rúškom na tvári. 
 

3. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID -19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom 

možnom čase s rúškom na tvári. 

 

4. V prípade pozitívneho žiaka alebo zamestnanca na ochorenie COVID - 19 sa riadi škola 

usmerneniami z oranžovej fázy. 

 

5. 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 alebo uňho podozrenie na ochorenie COVID 

– 19. Škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na prípadné pokyny 

a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

 

6. Podozrivý žiak nenavštevuje školu a do usmernenia príslušným RÚVZ, 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 (plnoletý žiak) informuje školu, výučba pokračuje 

v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo 

všeobecný lekár pre deti a dorast. 

 pozitívny, zákonný zástupca ( plnoletý žiak ) informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej 

manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do 

oranžovej fázy. 

 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. 

 

7. Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a do usmernenia príslušným RÚVZ alebo 

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

alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným spôsobom resp. upraveným 

spôsobom ( v prípade, že škola nemôže z dôvodu  chýbajúceho zamestnanca 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.  

 

8. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so 

žiakom alebo zamestnancom školy, prebieha výučba štandardným spôsobom ( s výnimkou 

podozrenia ochorenia viacerých pedagogických zamestnancov s nariadenou karanténou) 

a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

 

 

Pracovno-právne vzťahy pri zelenej fáze 

1. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne.  

 

2. Zamestnanec školskej jedálne si kontroluje aktuálny zdravotný stav ( pred odchodom do práce 

si zmeria telesnú teplotu, v prípade zvýšenej teploty nad 37,5o C zostáva doma a túto skutočnosť 

bezodkladne oznámi zamestnávateľovi; následne kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára a to 

v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom – kašeľ, sťažené dýchanie, 

nádcha...) 

 

3. Ak zamestnanec školskej jedálne žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, 

alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej 

rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe; musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť 

zamestnávateľovi – v takom prípade je z prípravy stravy vylúčený. 

 

4.  Ak zamestnanec zo subjektívnych z obavy nákazy na ochorenie COVID – 19 odmieta 

vykonávať prácu osobne a na pracovisku, ak mu bola tak určená, 

 

a) Zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§111 ods. 1 

Zákonníka práce) alebo 

b) Zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez 

náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnávateľa) podľa §141 ods. 3 písmeno 

c) Zákonníka práce alebo 

c) Zamestnanec môže doniesť lekársky posudok, že dočasne nemôže vykonávať prácu (musela 

by sa ale preukázať dočasná nespôsobilosť na vykonávanie práce – PN). 

 

5. 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 RÚVZ 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.  

6. 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. 

7. Ak zamestnancovi obvodný lekár vystavil tzv. PN, zamestnanec prácu nevykonáva 

a zamestnávateľ mu počas pracovnej neschopnosti nemôže prideľovať prácu z domu. 

 



Oranžová fáza 

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID -19 u žiaka alebo zamestnanca, či 

v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť 

školu a žiakov na prípadnú červenú fázu. Uskutoční sa mobilizácia skladových zásob OOPP 

a dezinfekčných opatrení.  

Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nižšie uvedené odporúčania: 

  

V prípade potvrdeného žiaka:  

 Ak sa ochorenie COVID – 19 potvrdí u jedného žiaka, odporúča sa prerušiť vyučovanie 

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

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

miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u niektorého zo žiakov vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej 

izolácie príznaky na COVID – 19, dotyčného žiaka 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. 

 Tieto ustanovenia sa primerane dotýkajú aj vyučovacích skupín žiakov zo SZP. 

 

V prípade potvrdeného pedagogického zamestnanca: 

 Zamestnanec nastupuje PN, je nutné vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte 

daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, 

prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa 

uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u niektorého z priamych kontaktov pozitívne testovaného zamestnanca  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. 

 

V prípade potvrdeného nepedagogického zamestnanca: 

 Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovaným nepedagogickým zamestnancom sa 

neumožní dochádzka  do školy a nástup do práce. Pozitívne testovaný zamestnanec 

postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. 

V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u niektorého z priamych kontaktov pozitívne testovaného nepedagogického 

zamestnanca 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. 

 

 



Úzke kontakty sú definované ako osoby, ktoré: 

a) mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID – 19 do 2 metrov dlhšie ako 15 minút, 

b) mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID – 19, 

c) boli v uzavretom prostredí (trieda) s podozrivým prípadom COVID – 19 dlhšie ako 15 

minút, 

d) mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID – 19 

(napr. pri kašľaní), 

e) sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID – 19 a to až do vzdialenosti do dvoch miest od 

podozrivého. 

 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

1. U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola zváži dištančnú formu 

vzdelávania. 

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

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

personálne zabezpečenie školy. 

3. Exkurzie, výlety, športové výcviky, školské športové súťaže, aktivity školy v prírode, kurzy na 

ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie, dni otvorených 

dverí sa neuskutočňujú. 

4. Organizovanie kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo výchovno-vzdelávacieho 

procesu sa neuskutočňuje. 

5. Realizácia krúžkovej činnosti pre žiakov ani plavecké kurzy sa neuskutočňujú. 

6. Telesná a športová výchova sa organizuje v prípade priaznivých klimatických podmienok 

v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park, ...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené 

epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID – 19 (strečing, správne držanie 

tela, prechádzky). Taktiež sa v primeranej miere využíva teoretická forma vzdelávania 

v oblasti telesnej a športovej výchovy (napr. pravidlá športových hier, pravidlá fair-play, 

športové správanie). 

 

Pracovno-právne vzťahy pri oranžovej a červenej fáze 

Nad rámec zelenej fázy: 

1. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne a pri dištančnej forme vzdelávania žiakov je na rozhodnutí 

riaditeľky v súčinnosti so zriaďovateľom umožní výkon práce z domu.  

2. Pri potvrdení na ochorenie COVID – 19 v prípade žiaka zamestnanec, ktorý bol v úzkom 

kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede, vyučoval v skupine žiakov SZP,  

poskytoval špeciálno-pedagogickú starostlivosť, výchovné poradenstvo, ...), odchádza do 

domácej izolácie a zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku. Tento 

zamestnanec môže vykonávať prácu z domu až do doby, kým nebude pozitívne testovaný na 

ochorenie COVID – 19. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania zamestnanec 

postupuje podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva. 

3. Zamestnanci, ktorí neboli v kontakte s osobou pozitívne testovanou, ani nemajú nariadenú 

karanténu, nie sú chorí, avšak nemôžu vykonávať práce na pracovisku z dôvodu, že škola je 

zatvorená, resp. je prerušené vyučovanie v škole, ide o prekážku v práci na strane 



zamestnávateľa. V tomto prípade zamestnanci môžu vykonávať prácu z domu, tzv. home office 

formou dištančného vzdelávania. Ak nie je možné vykonávať prácu z domu podľa § 250 b ods. 

2 Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancom prináleží 

podľa § 250 b ods. 6 Zákonníka práce 80% funkčného platu. 

4. Ak dôvody na výkon práce z domu (ako výnimka) pominuli – zmena v epidemiologickej situácii, 

zamestnanec je povinný vykonávať práce z dohodnutého miesta výkonu práce. 

 

 

Červená fáza 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi alebo 

zamestnancami, ide o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi alebo 

zamestnancami) a po nariadení ÚVZ SR. 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:  

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy:  

1. Ak sa ochorenie COVID – 19 potvrdí u dvoch a viac žiakov jednej triedy, odporúča sa 

prerušiť vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty 

a neumožniť im dochádzku do školy. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného 

lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční 

dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia  hlavného hygienika. 

2. Ak sa u niektorého zo žiakov 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 miestne príslušného RÚVZ. 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried: 

1. Ak sa ochorenie COVID – 19 potvrdí u dvoch a viacerých žiakov rôznych tried, odporúča sa 

prerušiť vyučovanie v týchto triedach  a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty 

a neumožniť im dochádzku do školy. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného 

lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční 

dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

2. Ak sa u niektorého zo žiakov 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 miestne príslušného RÚVZ. 

V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických zamestnancov: 

1. Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovaným pedagogickým zamestnancom sa 

neumožňuje dochádzka do školy a nástup do práce. Ak sú pozitívne testovaní pedagogickí 

zamestnanci 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 miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

2. V prípade, ak pozitívni pedagogickí 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 miestne príslušného RÚVZ. 

V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 



V prípade potvrdeného ochorenia nepedagogických zamestnancov: 

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

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne 

príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika. 

2. Ak sa u niektorého z priamych kontaktov pozitívne testovaného nepedagogického 

zamestnanca, ktorému sa neumožnila dochádzka do školy alebo nástup do práce, objavia 

počas doby vylúčenia príznaky na COVID – 19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, 

postupuje sa rovnakým spôsobom. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

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

RÚVZ tieto opatrenia: 

o  prebieha dištančný spôsob vyučovania podľa rozhodnutia riaditeľky (podľa výskytu 

ochorenia, podľa ročníkov alebo tried) 

o praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa bude prerušené do doby 

rozhodnutia RÚVZ 
 

2. Škola má možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a upravovať obsah 

a formu vzdelávania. 

 

3. Škola neorganizuje viacdňové školské výlety, spoločenské akcie, lyžiarsky výcvik a iné 

hromadné podujatia.  

 

4. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, a dezinfekcia rúk všetkých osôb. 

 

5. Žiaci vstupujú v rozostupoch, rúška nosia všade vo vnútorných priestoroch vrátane svoje 

triedy. 

 

6. Pedagogický a nepedagogický zamestnanec nosí stále rúško alebo respirátor. 

 

7. Dôkladné čistenie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne, ostatné miestnosti sa 

dôkladne čistia minimálne jedenkrát denne. 

8. Dezinfekcia rúk je zabezpečená v každej učebni. 

 

9. Dezinfekcia dotykových plôch (kľučky na dverách) sa vykonáva minimálne dvakrát denne. 

 

10. Je zabezpečené časté a intenzívne vetranie miestností, v ktorých sa zdržujú žiaci. 

 

Prezenčné vyučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky takémuto 

žiakovi neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu 

Organizácia vzdelávania v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

bez možnosti prístupu k dištančnej forme vzdelávania je zabezpečovaná s ohľadom na prevádzkové 

podmienky školy po dohode so zriaďovateľom. Škola si vytvorí menné zoznamy malých skupín 

(maximálne 5 žiakov) bez možnosti prístupu k dištančnej forme vzdelávania, pre ktorých bude 

poskytovaná takáto forma vzdelávania. Vytvorené skupiny sú ucelené a nemenné a aj v prípade, ak 

dôjde k absencii žiaka, skupina sa nedopĺňa ďalším žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Škola využije všetky dostupné priestory v budove školy. 

 



Prílohy: 

1. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti neplnoletého žiaka a zákonného zástupcu žiaka 

 

2. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého žiaka 

 

3. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca 

 

4. Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

 

5. Oznam o podmienkach vstupu do budovy školy 

 

6. Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania po viac ako 3 dňoch 

 

7. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po prerušení dochádzky viac ako 3 dni 

nasledujúce po sebe 

 

8. Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti po prerušení dochádzky viac ako 3 dni nasledujúce 

po sebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



príloha č.1 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti neplnoletého žiaka a zákonného zástupcu žiaka 

a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ 

Dolupodpísaný/-á (zákonný zástupca) ................................................................................................................................, 

trvalým bydliskom..............................................................., telefonický kontakt .............................., zákonný zástupca žiaka 

....................................................................., narodeného ........................................., trvalým bydliskom 

.........................................................., čestne vyhlasujem, že ja a žiak neprejavujeme príznaky akútneho ochorenia, že 

regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mne a žiakovi nenariadil karanténne 

opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom 

kontakte*** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19. 

Vyhlasujem*: 

a)* za seba a žiaka, že máme negatívne výsledky RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní alebo negatívne 

výsledky antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní. 

Dátum vykonania testu zákonného zástupcu: ................................. Dátum vykonania testu žiaka: ................................. 

alebo 

b)* za seba** alebo za žiaka**, že mám** alebo má žiak** za seba platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod: 

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

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

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

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

* Vyhovujúce zakrúžkovať hodiace sa za zákonného zástupcu a/alebo žiaka 

** Nevyhovujúce preškrtnúť 

*** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov 

dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v 

uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej 

starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 

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. 
Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnej škole a školskému zariadeniu, ako aj jej zriaďovateľovi 
a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia a 
ochrany zdravia. 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania 
súhlasu. 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní 
práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22. 
 

 

 

V ................................. dňa ...................                                   Podpis: 

  

 



príloha č.2 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého žiaka 

a  

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ 

Dolupodpísaný/-á (plnoletý žiak) ......................................................................................, narodený ....................................., 

trvalým bydliskom..............................................................., telefonický kontakt ......................................., čestne vyhlasujem, 

že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, 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 a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom 

kontakte** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19. 

Vyhlasujem*: 

a) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok 

antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako  7 dní. 

Dátum vykonania testu: ................................. 

alebo 

b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod: 

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

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

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

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

* Vyhovujúce zakrúžkovať 

** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov 

dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v 

uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej 

starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 

 

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. 
Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnej škole a školskému zariadeniu, ako aj jej zriaďovateľovi 
a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia a 
ochrany zdravia. 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania 
súhlasu. 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  
Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní 
práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22. 
 

 

V ................................. dňa ...................                                   Podpis: 

 

 

 



príloha č.3 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca 

a  

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ 

Dolupodpísaný/-á (zamestnanec) ..........................................................................................................................., trvalým 
bydliskom..............................................................., telefonický kontakt .............................., čestne vyhlasujem, že 
neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti pre dospelých mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom 
kontakte** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19. 

Vyhlasujem*: 

a) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok 
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní. 

 

Dátum vykonania testu: ................................. 

 

alebo 

 

b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod: 

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

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

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

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

* Vyhovujúce zakrúžkovať 

** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov 

dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v 

uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej 

starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). 

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. 
Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnej škole a školskému zariadeniu, ako aj jej zriaďovateľovi 
a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia a 
ochrany zdravia. 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania 
súhlasu. 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  
Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní 
práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22. 
 

 

V ................................. dňa ...................                                   Podpis: 

 



Príloha č. 4 

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 

 

 

 

 



Príloha č. 5 

Oznam  
o zákaze vstupu do objektu školy 

a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu 
školy 

podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2020, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na 
ochorenie COVID-19 

pred vstupom do priestorov škôl 
 

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z dôvodu ochrany života a zdravia,  

 

ŽIAKOM PIATEHO AŽ DEVIATEHO ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ŽIAKOM STREDNÝCH 

ŠKÔL A PEDAGOGICKÝM ZAMESTNANCOM VYUČUJÚCIM ŽIAKOV PIATEHO AŽ DEVIATEHO 

ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL INAK AKO DIŠTANČNE,  

 

nariaďuje povinnosť v období od 8.2.2021 pred vstupom do 

vnútorných a vonkajších priestorov 

 

 škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a 

vzdelávanie podľa osobitného predpisu (ďalej len „škola“)  

 

preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo 

negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. 



Povinnosť preukazovania, sa podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 39/2020 ÚVZ sa 

nevzťahuje na: 

a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri 

mesiace; 

b) osobu, ktorej akútny zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie 

antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie 

COVID-19; 

c) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie; 

d) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra; 

e) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit; 

f) osobu, ktorá je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorá má 

leukopéniu alebo 

osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. 

biologickou liečbou); 

g) žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami; 

h) žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl žiakov 

základných a stredných 

i) žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl žiakov 

základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú 

školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného 

pedagogického zamestnanca; 

j) pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa písm. i). 

 

Predloženie dokladu podľa ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 2 písm. a) až f) potvrdením o 

výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 

starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý 

poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. 

 

Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená na základe Vyhlášky č. 39/20200 ÚVZ 

požadovať od osôb podľa ods. 1 vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie 

príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); do tohto 

dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 

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

 

Meno:  

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 - 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 nasledujúci 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.  

 

 

 



Príloha č. 7 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  

po prerušení dochádzky viac ako 3 dni nasledujúce po sebe 

 

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). 

 

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:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 8 

Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti  

po prerušení dochádzky viac ako 3 dni nasledujúce po sebe 

 

Vyhlasujem, že 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  mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 

zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

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 plnoletého žiaka:  

 


