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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 

– podľa Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre ZŠ 
 

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

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka či 
zamestnanca.  

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca s potvrdeným COVID-19 
ochorením.  

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity viacerých prípadov (epidemický výskyt) u 
žiakov alebo zamestnancov.  

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.  

Škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na prípadné pokyny a poskytuje plnú 
súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

Základné odporúčania   

a) Škola zverejnení oznam o podmienkach vstupu na vchodových dverách .  

b) Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené 
hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

c) Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi 
nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi 
pri výchovno-vzdelávacom procese.  

d) Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a 
čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná 
osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o 
zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovom portáli 
školy, ak ho má zriadený.  

e) Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva 
dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.).  

Riaditeľka školy 

a) Aktualizuje pokyny, upravujúce podmienky základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne  
vo veciach:  

- prevádzky a vnútorného režimu základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne 
- podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov  

b) Zamestnanci školy predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac 
dní po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že 
zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 
opatrenie.  

c) Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy, školského klubu detí, 
školskej jedálne pri dodržaní nariadených protiepidemických opatrení. 

d) V prípade možnosti obmedzí pobyt pedagogických a iných odborných zamestnancov školy v 
priestoroch zborovne tak, aby nedochádzalo k ich premiešavaniu.  
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e) Podľa možností zriadi ranný filter pri vstupe do základnej školy.  

 

Zákonný zástupca  

a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 
základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej 
jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami 
alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, 
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí mať pri 
sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.   

c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej 
školy, školského klubu detí a školskej jedálne.   

d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe 
nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o 
bezinfekčnosti (Príloha č. 4).  

e) Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu 
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti 
a dorast.  

f) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o 
tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa 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 ÚVZ. Za týchto podmienok 
nemôže žiak navštevovať školu.  

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení 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 (u ktorých je žiak v 
starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.   

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19  

Sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.   
Žiaci, zákonní zástupcovia žiaka ako aj zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest 
riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.  
 
Momentálne sa nachádzame v oranžovej fáze: 

Oranžová fáza  
Základné odporúčania   

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. Odporúča sa preto dodatočná mobilizácia skladových zásob OOPP a 
uplatňovanie dezinfekčných opatrení. Nad rámec opatrení zelenej fázy platí nasledovné:   
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V prípade potvrdeného ochorenia žiaka  

a) 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 usmernenia v tomto 
manuáli, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa 
aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  

b) 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 tohto manuálu.   

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  

a) U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom z dôvodu podozrenia či ochorenia na 
COVID-19 škola prejde na dištančnú formu vzdelávania, ak minister svojím rozhodnutím 
nerozhodne inak.  

b) Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia 
výchovnovzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje 
personálne zabezpečenie školy.  

c) Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa stále neodporúča. Ak je jeho prevádzka nevyhnutná, 
odporúča sa  minimalizovať počas týždňa premiešavanie  detí z jednotlivých tried.  

d) Neodporúča sa  organizovanie kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít (napr. venčeky, 
besiedky a pod.).  

e) Realizácia krúžkovej činnosti a kurzov sa pre žiakov neodporúča.  

f) Telesná a športová výchova sa odporúča organizovať v prípade priaznivých klimatických 
podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje 
zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, 
správne držanie tela, prechádzky).  

g) Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti 
telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a 
športového správania).  

h) Neodporúča sa  vykonávať školské aktivity podľa § 30 ods. 7,   odporúča sa postupovať  v zmysle 
podmienok a obmedzení podľa aktuálne platného COVID AUTOMATU podľa stavu okresu 
zaradeného do jedného zo stupňov epidemiologickej situácie, v ktorom sídli škola alebo v 
mieste výkonu aktivity, ak nie je rozhodnutím ministra určené postupovať inak, a to najmä:   

1) výlety a exkurzie,   

2) športové výcviky a školské športové súťaže,   

3) kurzy na ochranu života a zdravia,   

4) kurzy pohybových aktivít v prírode,   

5) saunovanie,  

6) dni otvorených dverí,  

7) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.  

Stravovanie  

a) Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu sa odporúča 
stravovanie obvyklým spôsobom, najlepšie tak, aby sa triedy nepremiešavali. Odporúča sa  urobiť 
zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.   

b) Obmedziť stravovanie len na žiakov, zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov.   

c) Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si jedlo a pitie samé nedokladajú 
a neberú si ani príbory.  
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d) Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.  
Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie   

a) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 
COVID19 (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,  
školského klubu detí a školskej jedálne.  

b) Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, vhodnú osobnú 
ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest alebo jej stanovený ekvivalent a je nutné 
umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 
bezodkladne vyzdvihnú.   

c) Ak sa u zamestnanca školy, školského klubu detí alebo školskej jedálne objavia príznaky nákazy 
COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí 
školu v najkratšom možnom čase.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka  

Podozrivý žiak nenavštevuje školu, školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ alebo 
všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo do oznámenia 
výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je 
podozrivý žiak podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

a) negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje štandardným spôsobom. 
Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.   

b) pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný 
RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto manuálu.  

c) v prípade, že podozrivý žiak 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.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca  

Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID – 19 nechodí do práce 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 prípadne upraveným spôsobom 
(v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob 
výučby, upraví si ho podľa svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

a) negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje štandardným spôsobom. Zamestnanca s 
podozrením na ochorenie COVID – 19 manažuje príslušný všeobecný lekár alebo RÚVZ, ktorí 
rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu,  

b) pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo 
všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto manuálu,  

c) v prípade, že podozrivý zamestnanec nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje 
miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne 
príslušného RÚVZ.  

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so 
žiakom alebo zamestnancom školy  

Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerých 
pedagogických zamestnancov s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú 
súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  
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