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VNÚTORNÝ PREDPIS č. ŠZŠ-IS 05/2020 
 

 

upravujúci podmienky Špeciálnej základnej školy v Klenovci  

a Školského klubu detí pri ŠZŠ v Klenovci 

 na obdobie od 1.9. 2020  

 

 

 prevádzky a vnútorného režimu ŠZŠ v Klenovci a ŠKD od začiatku 

školského roku 2020/2021, 

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

a zamestnancov 

 

 

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Klenovci na základe opatrení a rozhodnutí Úradu 

verejného zdravotníctva SR a v zmysle dokumentu  

Manuál pre špeciálne základné školy vydaného  MŠVVaŠ SR  

 

vydáva tento vnútorný predpis, 

 

ktorý upravuje prevádzku, podmienky a vnútorný režim ŠZŠ v Klenovci a ŠKD na obdobie 

od začiatku  školského roku 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a 

potreby dodržiavania proti-epidemických opatrení a odporúčaní na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov 
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Všetky opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného 

zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

 

 

 
 
 
1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom 

stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  

2. Hromadné otvorenie školského roku sa neorganizuje.  

3. Do budovy školy vstupujú len žiaci. Pre zákonných zástupcov je vstup do budovy 

zakázaný. Na budove školy pri vstupe sa nachádza oznam, ktorý hovorí, za akých 

podmienok nemôže nastúpiť žiak do školy.  

4. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – odmeranie teploty, dezinfekcia rúk. 

5. Žiaci prvého stupňa a žiaci so stredným a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia majú 

odporúčané nosiť rúška (nemusia), ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných 

priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.  

6. Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ 

SR. Všetci pedagogickí zamestnanci nosia rúško vo vnútorných priestoroch školy, ako aj 

pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.  

7. Od 10.8.2020 prebieha v budove školy na ulici Klenovčok rekonštrukcia budovy, čo 

znamená, že aktivity organizované vonku sa nesmú realizovať na školskom dvore 

(nebezpečenstvo úrazu). Je potrebné využívať možnosť realizácie aktivít v prírode 

na blízko dostupných prírodných plochách, napr. oddychová zóna v obci, multifunkčné 

ihrisko, futbalové ihrisko, a pod.. Rovnako sa realizuje aj telesná a športová výchova.  

8. Telocvičňa sa do ukončenia rekonštrukcie nevyužíva.  

9. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby (po 

začatí vyučovania, po veľkej prestávke, po odchode žiakov po vyučovaní, resp. po 

ukončení prevádzky ŠKD).  

10. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 

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

11. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí).  

 

 

 

 

 

 

Začiatok školského roku 2020/2021 
od 1.9.2020-15.9.2020 
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PREVÁDZKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ   

(po 15.9.2020) 
 

 SEMAFOR 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  

 

1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk 

v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

3. Do budovy školy zákonný zástupca ani iná sprevádzajúca osoba nevstupuje. 

4. Dodržiava tieto pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej školy na školský rok 2020/2021.  

5. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie 

o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie. 

6. V prípade, že u žiaka 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 žiakovi nariadená 

lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.  

 

ŽIAK 

 

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

2. Zhromažďovanie osôb (aj žiakov) pred školou je zakázané.  

3. Žiak si odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška v triede do 

lavice.  

4. Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami.  

5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v 

interných priestoroch školy. 

 

 

 

 

ZELENÁ FÁZA 

stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho  

žiaka či zamestnanca  
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ZAMESTNANCI 

 

1. Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ 

SR.  

2. Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško pri výkone 

výchovnovzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško v súlade s 

aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.  

3. Je potrebné využívať možnosť realizácie aktivít v prírode na blízko dostupných 

prírodných plochách, napr. oddychová zóna v obci, multifunkčné ihrisko, futbalové 

ihrisko, a pod.. Rovnako sa realizuje aj telesná a športová výchova.  

4. Podľa možnosti dodržiavať ucelené triedy v triedach a nestriedať pri vyučovaní 

miestnosti.  

5. V čase malých aj veľkých prestávok je zakázané žiakom zdržiavať sa na chodbe. Cez 

chodbu prechádzajú len z dôvodu použitia sociálnych zariadení a pri príchode a odchode 

zo školy.   

6. Vyučujúci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri 

kašľaní a kýchaní.  

7. Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov.  

 

HYGIENICKÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII NÁKAZY COVID-19 

 

1. Ráno pri príchode do školy si všetci zamestnanci a žiaci dezinfikujú ruky dezinfekčným 

prostriedkom na to pripraveným pri vstupe do obidvoch budov školy.  

2. Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú pri likvidácii odpadov 

a dezinfekcii. Rukavice je povinná používať upratovačka pri dezinfekcii priestorov školy 

a pri manipulácii s odpadom. 

3. Všetky toalety v budovách školy a triedach, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, sú 

vybavené mydlom v dávkovači, papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk 

a smetnou nádobou na použité papierové utierky. 

4. V triedach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.  

5. Upratovačka vykonáva denne: 

 upratovanie a dezinfekciu žiackych toaliet po každom použití, minimálne po každej 

prestávke, 

 upratovanie a dezinfekciu toaliet zamestnancov, minimálne dvakrát denne a v prípade 

potreby (napr. po veľkej prestávke a po odchode zamestnancov z pracoviska), 

 po odchode žiakov a zamestnancov zo školy vydezinfikuje všetky miestnosti, všetky 

dotykové plochy, ostatné povrchy, podlahy, predmety, ktorých sa dotýkajú žiaci 

a zamestnanci, 

 minimálne dvakrát denne a podľa potreby vydezinfikuje všetky kľučky, 

 zabezpečí, aby smetné koše mali jednorázové plastové vrecúška a nemali vrchný 

uzáver, 



                     

Špeciálna základná škola, Partizánska 909, 980 55  Klenovec 

 

 
 pravidelne dopĺňa dezinfekciu do rozprašovačov pri vstupoch do školských budov, 

ako aj mydlá do dávkovačov, 

 dezinfekčné prostriedky riedi v súlade s návodom uvedeným na etikete dezinfekčného 

prostriedku,  po uplynutí času pôsobenia je nutné dezinfekciu opakovať. 

6. Po celé obdobie epidemiologických opatrení je zakázané suché upratovanie.   

7. Riaditeľ školy zabezpečí dostatok skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení pre 

prípad, že sa dostane do oranžovej alebo červenej fázy. 

 

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACIEHO PROCESU  

 

1. Školské vyučovanie sa začína 3.9.2020 o 8.00 hod. 

2. Z dôvodu rekonštrukcie bude v čase od 1.9.2020 do 30.9.2020 vyučovanie v škole 

prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín v počte 4 hodiny denne, a to od 8.00 hod. do 

11.40 hod.  

3. Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí bude prebiehať denne od 11.40 hod. 

do 15.30 hod.  

4. Obsah a formu všetkých výchovnovzdelávacích činností je nutné voliť tak, aby boli 

zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

5. Pedagogickí zamestnanci školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 

nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a 

žiakmi a pedagógmi pri výchovnovzdelávacom procese.  

6. V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, postupuje sa podľa časti Oranžová a Červená fáza. 

 

STRAVOVANIE  

 

1. Stravovanie žiakov zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ V. Mináča v Klenovci. 

2. Počas mesiaca september 2020 žiaci našej školy dochádzajú na obed do jedálne podľa 

rozpisu tak, aby sa nemiešali so žiakmi základnej školy, t.j. o 11.30h.  

 

PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE  

 

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

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, 

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

priestorov základnej školy.  

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

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

kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

3. Izolačná miestnosť pre ŠZŠ v Klenovci je zriadená v školskej dielni.  

4. Ak sa u zamestnanca 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.  
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5. V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej 

fázy tohto dokumentu.  

PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY  

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

zmluvy a pracovnej náplne.  

2. Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená 

klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, 

zamestnávateľ môže:  

3. sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) 

alebo  

4. ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v 

práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaka, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ alebo 

všeobecný lekár.  

V prípade, že:  

1. Miestne príslušný RUVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo 

zamestnanca školy,  

 škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú 

súčinnosť miestne príslušnému RUVZ  

2. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že 

je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) 

podozrenie na ochorenie COVID-19:  

 v prípade ak RUVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje miestne 

príslušné RUVZ a informuje o podozrení u žiaka / pracovníka,  

 škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a 

poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ  

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka:  

1. Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 

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

výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. 

spolužiaci v triede).  

2. Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované 

ako osoby, ktoré:  

ORANŽOVÁ FÁZA 

stav, kedy škola má podozrivého žiaka, alebo pracovníka z ochorenia COVID-19, 

alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR 
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 mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 

15 minút,  

 mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,  

 boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom 

COVID-19 dlhšie ako 15 minút,  

 mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu 

COVID-19 (napr. pri kašľaní),  

 sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest 

od podozrivého.  

 

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

1. negatívny: 

 výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby,  

 podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie 

o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom,  

2. pozitívny´: 

 všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne 

príslušného RUVZ,  

 ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do 

doby určenia iného postupu miestne príslušným RUVZ.  

 ak sa potvrdia dvaja a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa 

usmernenia tohto materiálu.  

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického zamestnanca   

Podozrivý pracovník nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 

výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. 

napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť).  

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

1. negatívny: 

 informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce,  

 podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RUVZ, ktorí rozhodnú o 

návrate pracovníka do pracovného procesu,  

2. pozitívny: 

 informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RUVZ a 

prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.  

  

Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického pracovníka  

Podozrivý pracovník nenavštevuje školu až do usmernenia príslušného RUVZ, alebo 

všeobecného lekára pracovníka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár) a škola 

vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty.  

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

1. negatívny: 
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 informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce, 

 podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RUVZ, ktorí rozhodnú o 

návrate pracovníka do pracovného procesu  

2. pozitívny: 

 informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RUVZ, 

 ak sa RT-PCR testom potvrdí viac pozitívne testovaných pracovníkov, prechádza sa do 

červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.  

 

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

žiakom alebo zamestnancom školy.  

 škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.  

 

Pracovno-právne vzťahy  

 

Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne.  

 

1. Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „žiaka“, pedagogický zamestnanec, ktorý 

bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede, vykonával 

výchovnú činnosť v ŠKD, odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ v uvedenom 

prípade ospravedlní neprítomnosť vyššie uvedeného zamestnanca na pracovisku a 

poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa 

§ 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku 

laboratórneho testu alebo usmernenia príslušným RÚVZ/všeobecným lekárom. Po 

negatívnom výsledku laboratórneho testovania alebo usmernením RÚVZ/všeobecným 

lekárom pedagogický zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade 

s pracovnou zmluvou.  

2. Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „zamestnanca“, tento zamestnanec 

odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na 

pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane 

zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia 

negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom. 

Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania, alebo usmernenia príslušným 

RÚVZ/všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone 

pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, 

zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ 

domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a 

poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa 

§ 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku 

laboratórneho testu, alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom. Po 

negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický ďalej pokračuje vo výkone 

pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.  
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3. Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec zo 

subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú 

činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:  

 sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce alebo  

 ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade potvrdeného žiaka:  

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, vyučovanie sa preruší v triedach 

žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich 

úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RUVZ.  

 V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika.  

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár 

všeobecnej starostlivosti  

 Po ukončení šetrenia miestne príslušného RUVZ sa škola vracia do zelenej fázy  

 

V prípade potvrdeného pedagogického zamestnanca:  

 Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka.  

 Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RUVZ.  

 V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika  

 k sa u nejakého z priamych kontaktov pracovníkov objavia počas doby zatvorenia školy 

príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej 

starostlivosti.  

 

V prípade potvrdeného nepedagogického zamestnanca  

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

 Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RUVZ.  

 V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika  

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo 

zamestnancom  

ČERVENÁ FÁZA 

pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými 

pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia 

ÚVZ SR 
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 Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.  

 

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACIEHO PROCESU  

 

1. Žiakov rozdelí riaditeľka školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 10.  

2. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak 

platí nasledovné:  

3. Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka.  

4. Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne.  

5. Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy, platí:  

6. Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k 

migrácií žiakov medzi jednotlivými triedami.  

7. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu 

konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.  

8. Organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia 

vyučovacieho dňa) bude brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v škole 

nezúčastní.  

9. Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia vyučovacieho procesu, škola zabezpečí vzdelávanie tak, 

ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa 

svojich možností.  

10. Škola neorganizuje spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia.  

 

OPATRENIA ŠKOLY KVÔLI PREVENCII NÁKAZY COVID-19  

 

1. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy:  

2. Pre žiakov zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní nad rámec predchádzajúcej fázy, 

platí:  

 pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.  

3. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných 

priestoroch školy. Nosenie rúška sa nevzťahuje na žiakov s autizmom a ďalšou 

pervazívnou vývinovou poruchou a na žiakov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho 

postihnutia.  

4. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

Pedagogický zamestnanec nosí rúško pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.  

5. Organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku mimo areálu školy 

podľa podmienok školy. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a 

podľa potreby.  

6. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší 

zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.  

7. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. 

kľučky dverí).  

8. Dezinfekcia rúk zabezpečená v každej triede a učebni. 
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PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY  

 

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

zmluvy a pracovnej náplne.  

2. Počas prerušenia vyučovania zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ na 

pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku 

laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom 

výsledku laboratórneho testovania, alebo po usmernení RÚVZ / všeobecným lekárom 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone 

pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.  

3. Ak je výchova a vzdelávanie organizované ako dištančné, pedagogický zamestnanec 

zabezpečuje dištančné vzdelávanie formou práce z domu (home office) a patrí mu 

príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce. Vykonávanie práce z domu je 

riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako, ako na 

„pracovisku“, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi 

prináleží príslušný plat.  

4. Ak po obnovení vyučovania niektorý zamestnanec zo subjektívnych dôvodov 

(nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na 

pracovisku, zamestnávateľ môže:  

 sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce alebo  

 ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.  

 

IX. Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky ustanovenia tohto Vnútorného predpisu č. ŠZŠ-IS 05/2020 sú záväzné pre 

všetkých žiakov,  zákonných zástupcov, a zamestnancov školy, ako aj osoby pohybujúce 

sa v objekte Špeciálnej základnej školy v Klenovci v čase od 1.9.2020 do skončenia 

pandémie z dôvodu ochorenia COVID-19. 

2. Vnútorný predpis č. ŠZŠ-IS 05/2020 nadobúda účinnosť 2.9.2020. 

 

 

V Klenovci dňa 2.9.2020                                      ............................................................ 

PhDr. Janka Pohorelská 
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Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy  
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zamestnanca:  
Adresa zamestnanca:  
Telefón:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnanca, v súvislosti so začiatkom školského roka 
2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy 
a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre zamestnanca v  pracovnom procese. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec 

Vyhlasujem, že som cestoval v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo 
Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že som sa zúčastnil hromadného podujatia1 od 17. 8. do 
1. 9. 2020 mimo Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný 
sledovať Váš zdravotný stav zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných 
blízkych osôb, s ktorými ste v častom kontakte do 16.9.2020. 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu 
a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných 
blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) 
a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a nenavštevovať školské zariadenie do doby 
určenej príslušným lekárom. 

Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že mi Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia 
z „červených krajín,“ zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že 
by som ja, moji rodičia alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj 
iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli 
na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových 
blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 2 

 

Podpis zamestnanca:  

                                           
1 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 
2 zamestnanci v úzkom kontakte s podozrivými resp. nakazenými osobami s COVID-19, teda tzv. pracovníci ”prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú 

len k príznakom akútneho ochorenia a k nariadeniu karantény 
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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.  

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, 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.  
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Zdravotný dotazník a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného 
zástupcu žiaka pred nástupom do špeciálnej školy  

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Meno dieťaťa/žiaka:  
Adresa zákonného zástupcu:  
Telefón zákonného zástupcu:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, v súvislosti so začiatkom školského roka 
2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy 
a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre dieťa/žiaka v  procese vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka: 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo 
Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia3 v termíne od 17. 
8. do 1. 9. 2020: 

ÁNO NIE 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný 
sledovať zdravotný stav dieťaťa/žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných 
blízkych osôb, s ktorými je dieťa/žiak v častom kontakte do 16.9.2020. 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu 
a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa/žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti 
a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej 
starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a dieťa/žiak 
nenavštevuje školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne 
opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia – „červených krajín“, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia 
alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v 
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie 
(napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové 
ochorenie s vyrážkami) 4. 

Podpis zákonného zástupcu:  

                                           
3 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 
4 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény. 
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Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom 
v  ..................................................................................., neprejavuje 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 pre deti 
a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú 
spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s 
osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 
vyrážkami). 

 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  
Podpis zákonného zástupcu:  
 

 

 

 

 

 

 

 



                     

Špeciálna základná škola, Partizánska 909, 980 55  Klenovec 

 

 

POUČENIE 
 

žiakov o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických pravidiel  

počas výchovno-vzdelávacieho procesu v škole 

 v čase od 1.9.2020  

 

1. Žiak prichádza do školy s rúškom na tvári.  

2. So sebou si prinesie náhradné rúško, ktoré si odloží v triede do lavice. 

3. Pri vstupe do budovy školy si žiak vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom na to 

určeným.  

4. Počas pobytu v škole si žiak umýva ruky vždy po použití toalety a podľa potreby bežným 

spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

(podľa vyvesených piktogramov) 

5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. 

6. Žiaci sú povinní rešpektovať pravidelné upozorňovanie pedagogických zamestnancov na 

dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.  

7. Žiaci majú zakázané sa voľne a bez povolenia vyučujúceho pohybovať v priestoroch 

školy, ako aj v exteriéri – na školskom dvore, odísť na toaletu, či zo svojej triedy.   

8. V prípade, že sa žiak cíti zle, nevoľno, že má bolesti, oznámi túto skutočnosť okamžite 

vyučujúcemu.  

 

Dátum, meno, priezvisko a podpis žiaka: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Vyučujúci, ktorý vykonal poučenie: 

 

Meno, priezvisko, podpis   ........................................................................................................... 

 


