
 Manuál (aktualizované 16.9.2020) pre základné školy a niektoré školské zariadenia 

(školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) 

upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre 

školský rok 2020/2021.  

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia 

COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné 

prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok 

vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

PREHĽAD najdôležitejších zmien, opatrení: 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  

• Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme, ale s dodržaním  

     zvýšených hygienických opatrení.     
• Organizácia Škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov je možná len po odsúhlasení 

príslušným RÚVZ a po dôkladnom zvážení situácie, zatiaľ o ich organizácii 

neuvažujeme.  

• Školský klub detí (ranný aj poobedný) bude v našej škole v obmedzenom režime,   

            budeme minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried, všetci žiaci s rúškom .   

• Vstup cudzím osobám do priestorov  školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

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

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 webovskom portáli školy.   

• Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín 

odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily, a pod.), 

prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie 

uvedených podmienok.  

• Týmto ruším aj pôvodne plánované plenárne rodičovské združenie, triedne 

rodičovské  združenia a iné stretnutia v škole ( výnimky sú vyššie uvedené ). 

Zákonný zástupca, rodič:  

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení 

ÚVZ SR).  

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe 

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.   

• Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 

tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie 

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha ).  

• 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. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a 

Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.  



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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy 

vylúčené.  

• Zamestnanci školy  predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v 

trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné 

vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie  (príloha č. 2), poprípade PN vystavené príslušným lekárom.   

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka  

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 

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

oznámenia výsledkov jeho RT-PCR  testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným 

spôsobom. 

Ak je  podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

• negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom 

spôsobe.  

Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti 

a dorast.    

• pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje 

miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy 

podľa usmernenia tohto materiálu.   

• 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.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca  

Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, 

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

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

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

štandardný spôsob výučby, upraví si ho podľa svojich možností).  

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

• negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o 

návrate zamestnanca do pracovného procesu.  

• pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia Manuálu . 

 

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 viacerým  

         pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou)  a škola v prípade potreby  

         poskytuje  plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.   

Všetky podrobné informácie v prílohe ( Manuál s uvedenými zmenami, 

Manuál, vyhlásenia o bezinfekčnosti...) , prosím, pozorne a s porozumením 

preštudovať! 

Potvrdenia o bezinfekčnosti budú k dispozícii ( pre tých, ktorí majú problém s vytlačením 

doma ) pri hlavnej bráne v tubuse pod poštovou schránkou. 

 

Dolný Kubín 16.9.2020        Mgr. Katarína Števonková, r.š.   

         

 

 

  

 

 

  


