
Základná škola, Školská 295, 049 32 Štítnik 

 

Pokyny upravujúce podmienky  

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy 

 

Riaditeľka Základnej školy v Štítniku vydáva daný dokument vychádzajúci zo  

Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 manuálu pre všetky druhy škôl.  

 

Pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, žiaci aj rodičia sa riadia 

Školským semaforom v rámci pokynov pri stanovení zelenej, oranžovej a červenej fázy.  

 

Prehľad opatrení školského semaforu 2021/2022 

  

Bezpríznakovosť: pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do 

školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič 

predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ Žiak s príznakmi musí zostať doma. 

Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

  

Domáce samotestovanie: možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom 

prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy). V prípade 

pozitívneho výsledku samotestovania  Ag testom žiaka počas školského roka žiak zostáva 

doma a rodič: 

- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup, 

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

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

prekonali ochorenie Covid-19.   

  

Protilátky: pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže 

všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu 

Covid-19: 

- po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19, 

- po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.  



Prerušenie vyučovania v triedach: školy budú otvorené vo všetkých farbách okresov. 

Vyučovanie sa bude prerušovať v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede 

vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie Covid-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-

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

100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali Covid-19), 

v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie Covid-19 

vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje 

v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt 

pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie 

Covid-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho 

karanténu dohliada.   

  

Výnimky z karantény: výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na 

ochorenie Covid-19 v triede si môžu uplatniť: 

- žiaci, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 za posledných 180 dní, 

- plne zaočkovaní žiaci alebo zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia 

Covid-19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením 

„Oznámenia o výnimke z karantény.“ 

  

Ospravedlnenie dochádzky: rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po 

sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní 

z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom 

prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok 

zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie 

zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy príslušný 

ÚPSVR.  

  

OČR: rodič má právo na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol 

o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné 

ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe 

vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.  

 

 



Ochorenie Covid-19 

Podmienky izolácie osôb pozitívnych na Covid-19 a karantény osôb po úzkom 

kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 

SR.  

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na Covid-19, ak pri tomto 

kontakte: 

1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 

2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút, 

3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút, 

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo 

5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie Covid-

19 kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky. 

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na Covid-19 počas 

obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť 

do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.  

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá: 

a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Sputnik V), 

b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson) 

c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka 

očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19 alebo 

d) prekonala ochorenie Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia Covid-19.  

 

V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame 

rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru 

„Oznámenie o výnimke z karantény.“  

 

Školský semafor 

Podľa Školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len 

vyučovanie v triedach (pri výskyte Covid-19 v danej triede).  

Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole: 

- nie je žiadna osoba pozitívna na Covid-19, 



- je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou 

pozitívnou na Covid-19.  

Osobu s podozrením na Covid-19 – úzky kontakt – môže určiť jedine lekár alebo 

RÚVZ. Následne táto skutočnosť musí byť oznámená škole.  

Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia za prísnych protiepidemických opatrení.  

 

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole minimálne 1 osoba pozitívna 

na Covid-19. Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj 

postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na Covid-19. Počas 

karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie.  

Ak sa osoba pozitívna na Covid-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, 

v karanténe zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda.  

 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na 

Covid-19, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ. RÚVZ môže 

rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, 

z dôvodu výskytu ohniska nákazy. V triedach s prerušenou prevádzkou škola zabezpečí 

dištančné vzdelávanie.  

 

Všeobecné preventívne opatrenia a prevádzkové pokyny 

 

Pokyny vo vzťahu k žiakom pre pedagogický personál:  

- Zabezpečujeme zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch školy.  

- Zabezpečujeme zákaz pohybu sprevádzajúcich osôb žiakov vo vnútorných priestoroch 

školy.    

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

riaditeľkou školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.  

- Minimalizujeme zhromažďovanie osôb pred základnou školou.  

- Rozdeľujeme nástup žiakov do základnej školy na časové úseky podľa priebežného 

príchodu autobusov dochádzajúcich žiakov od 7.00 hod. do 8.15 hod.  

- Zabezpečujeme každodenný ranný zdravotný filter:  

 ranné meranie teploty všetkých žiakov bezdotykovým teplomerom, 

 dezinfekciu rúk osôb pri vstupe do jednotlivých pavilónov, 



 kontrolu dvoch rúšok alebo respirátorov počas ranného filtra,  žiak si odkladá 

rezervné rúško alebo respirátor do skrinky alebo vlastnej školskej tašky (pre prípad 

znečistenia svojho používaného rúška).  

-  Ranný filter zabezpečujú pedagogickí a odborní zamestnanci podľa vopred 

stanoveného harmonogramu. V areáli školy sú tri stanovištia, kde prebieha ranný filter 

prostredníctvom kladených otázok týkajúcich sa zdravotnej stránky žiaka a jeho 

kontaktov, meraním teploty. Žiaci po vstupe do pavilónu idú priamo na toaletu, kde si 

dezinfekčným mydlom a teplou vodou umyjú ruky a až následne odchádzajú do 

svojich tried. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Pokiaľ žiak neprejde ranným filtrom 

odchádza do izolačnej miestnosti a ďalej postupujeme podľa nariadenia ÚVZ SR.  

- Izolačná miestnosť sa nachádza v 5. pavilóne na poschodí.  

- Žiaci 1. aj 2. stupňa majú povinne nosiť rúška vo výchovno-vzdelávacom procese a vo 

vnútorných priestoroch školy.  

- Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško povinne vo vnútorných 

priestoroch školy.  

- Nepedagogický zamestnanec nosí rúško povinne vo vnútorných priestoroch školy.  

- V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina žiakov, je zabezpečené časté a intenzívne 

vetranie.  

- Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova, vyučovanie organizujeme v 

prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy) 

formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného 

ochorenia Covid-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). 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).  V interiéri telesnú a športovú výchovu realizujeme 

s minimalizovaním premiešavania tried. 

- Vo vyučovacích predmetoch z prírodovednej oblasti sa odporúča v prípade 

priaznivých klimatických podmienok vyučovanie v exteriéri.  

- V základných školách sa neodporúča plánovať: výlety, exkurzie, športové výcviky, 

pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity.  

- Krúžková činnosť sa odporúča realizovať s minimalizovaním premiešavania tried.  



- Rodičovské schôdzky sa odporúčajú vykonávať dištančnou formou, v prípade, že to 

nie je z prevádzkových dôvodov možné, je potrebné obmedziť kontakt rodičov žiakov 

rôznych tried.  

- Pri nariadení karantény pre celú triedu vyučujúci zabezpečujú dištančné vzdelávanie.  

- Pri nariadení karantény pre niekoľkých žiakov v triede, vyučovanie prebieha 

prezenčne a vyučujúci je povinný zabezpečiť individuálnymi konzultáciami dištančné 

vzdelávanie pre žiakov v karanténe, poprípade on-line vyučovaním z triedy.  

- Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s 

aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a 

možností zabezpečujú rozostupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.  

- Opakovane upozorňujeme žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a 

kýchaní.  

- Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov 

organizujeme tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak 

jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.  

- Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov Covid-19, je 

umiestnený do izolačnej miestnosti a kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu Covid-19 informujeme príslušný 

RÚVZ.  

 

Pokyny vo vzťahu k žiakom pre upratovací personál: 

- Toalety a triedy sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a jednorazovými 

papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

- Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha trikrát denne a podľa potreby.  

- Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov.  

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

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz 

denne.  

- Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby 



(lavice, stoly, stoličky, kľučky dverí, zábradlie, skrine v triedach, kanceláriách 

a zborovni, počítačové klávesnice, parapety, ...).  

- Smetné koše zabezpečujeme tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (odstránenie vrchného uzáveru koša).  

 

Pokyny vo vzťahu k žiakom pre zamestnancov školskej jedálne: 

- Počas stravovania v jedálni základnej školy stravovanie uskutočňujeme tak, aby sa 

skupiny žiakov nepremiešavali, riadime sa časovým harmonogramom stravovania 

a dezinfekcie ŠJ. 

- Výdaj jedla  uskutočňujeme do troch hodín od jeho prípravy . 

- Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory.  

- Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál  dodržiavame hygienické pravidlá.  

- Výdaj jedál pre cudzích stravníkov sa realizuje výdajným okienkom, bez možnosti 

konzumácie v priestoroch školskej jedálne.  

 

Pokyny vo vzťahu k žiakom pre zákonných zástupcov: 

Zákonný zástupca: 

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

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

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové 

vreckovky.  

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy uvedené v danom dokumente. 

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov 

a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.“ Žiak s príznakmi musí 

zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky kontaktuje detského lekára. 

Rodič si uvedené tlačivo môže stiahnuť zo stránky školy pred nástupom žiaka do 

školy. Pokiaľ rodič nemá možnosť vytlačiť tlačivo, žiakovi odovzdá tlačivo 

triedny učiteľ v prvý deň nástupu do školy. Žiak je povinný odovzdať vyplnené 

tlačivo  v nasledujúci školský deň. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, 



aby rodič kontaktoval lekára, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak príde 

do školy bez tlačiva v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy 

a odchádza s rodičom domov. Ak nepríde žiak v sprievode rodiča, je potrebné 

umiestniť žiaka do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodičov. Ak si 

žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič ho môže odoslať škole 

mailom, MMS správou, scanom a i.  

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľku 

školy. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola 

žiakovi nariadená lekárom, RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať 

školu.  

Odporúčania pre zákonných zástupcov: 

- predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény,“ 

- pred začiatkom školského roku ale aj počas jeho priebehu realizovať Ag testy 

v domácom prostredí.  

 

Interné postupy školy v prípade výskytu Covid-19 u zamestnanca 

V prípade pozitívneho výsledku testovania postupuje zamestnanec podľa pokynov 

lekára, ostáva v domácom ošetrení  (PN).  

V prípade nariadenej karantény: 

- pokiaľ došlo ku kontaktu s pozitívnou osobou mimo školy a zamestnanec bol 

označený ako úzky kontakt, zamestnanec postupuje podľa pokynov RÚVZ 

(zamestnávateľovi predloží „Oznámenie o výnimke z karantény“ alebo môže ostať 

v domácom ošetrení PN, D, NV),   

- pokiaľ došlo ku kontaktu s pozitívnou osobou v škole a zamestnanec bol označený 

ako úzky kontakt, zamestnanec postupuje podľa pokynov RÚVZ 

(zamestnávateľovi predloží „Oznámenie o výnimke z karantény“ alebo 

zamestnávateľ umožní zamestnancovi prácu z domu, konkrétne podmienky budú 

vždy individuálne prediskutované,  alebo môže čerpať PN, D, NV). 

 

Mgr. Jana Smolková  

                                                                                                                       riaditeľka školy 


