
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok k Prevádzkovému poriadku 

Základnej školy, Školská č.299, Skýcov 

v súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19 na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďovateľ:   Obec Skýcov  

Prevádzkovateľ:   ZŠ Skýcov  

Vypracované dňa:  02.09.2020 

 

 

Pečiatka, podpis prevádzkovateľa 



Dodatok k prevádzkovému poriadku bol vypracovaný v dôsledku zverejnenia manuálu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia, ktoré 

upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021.  

 

 

Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení:  

 Materské školy  

 Základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jedálne) 

 Stredné školy  

 Vysoké školy a školské domovy 

 Špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva 

 

 

Hlavným cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania 

pandémie ochorenie COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení 

a odporúčaní. Upravujú sa iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú 

upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecné podmienky prevádzky základnej školy  

V rámci organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v základných školách                      

pre školský rok 2020/2021 sú stanovené základné prevádzkové podmienky základných škôl                

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických 

opatrení a odporúčaní.  

Škola sa bude hlavne počas obdobia od 02.09.-14.09.2020 riadiť na základne 

odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR v troch úrovniach – zelenej, oranžovej 

a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani 

pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo 

zamestnanca podozrivého na ochorenie. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade 

pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogických pracovníkov alebo jedného 

pedagóga.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti prevádzkovateľa  

 Vydať pokyn pre všetkých pedagogických, nepedagogických, odborných 

zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov pre dodržiavanie opatrení súvisiacich 

s ochorením COVID-19 počas obdobia od 02.09.-14.09.2020. Po danom období majú 

pokyny odporúčací charakter. Príloha č.1 – Pokyn pre zamestnancov, Príloha č.2 – 

Pokyny pre technický úsek (upratovačky), Príloha č.3 – Pokyny pre zákonných 

zástupcov a žiakov.  

 Oboznámiť všetkých zamestnancov a žiakov školy o všeobecných zásadách prevencie 

pred nákazou ochorením COVID-19 v súlade s odporúčaniami Ministerstva 

zdravotníctva SR:  

 

 Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou. Ruky si utierať jednorazovou papierovou 

 utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky 

 na báze alkoholu. 

 Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst. 

 Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne 

 je zahodiť do koša. 

 Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia. 

 Dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou. 

 Nechodiť do oblastí v vysokou koncentráciou ľudí. 

 V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov. 

 

 Vedenie dokumentácie ohľadne preškolenia a informovania všetkých zamestnancov 

školy o opatreniach týkajúcich sa šíriaceho ochorenia COVID-19. 



 Vydať pokyn pre zamestnancov technického úseku ohľadne upravenia spôsobu 

a frekvencie čistenia a dezinfekcie všetkých priestorov prevádzky školy. 

 Pri podozrení na ochorenie COVID-19 pri žiakoch alebo zamestnancoch postupovať 

kroky podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 Zabezpečenie dostatočného množstva dezinfekčných prostriedkov a ochranných 

pomôcok pre zamestnancov školy, ako aj pre technický úsek v dôsledku vykonávania 

dezinfekcie a čistenia všetkých priestorov školy. 

 Informovať zákonných zástupcov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických 

opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia 

 Neorganizovať hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka, ktoré 

sa uskutoční v externom priestore.  

 Pri vstupe do priestorov školy vykonáva ranný filter a zabezpečovať vstup do budovy 

školy postupne žiakom a zamestnancom.  

 Pri vstupe do priestorov školy preberať tlačivá od žiakov a zamestnancov pri prvom 

nástupe do školy a zamestnania, rovnako aj po prerušenom štúdiu, resp. vykonávaní 

pracovnej činnosti počas doby dlhšej ako 3 dni. (Príloha č.6– Dotazník a vyhlásenie 

zamestnanca na začiatku školského roka, Príloha č.7 – Vyhlásenie zamestnanca). 

 Všetky aktivity budú organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť tráviť vonku či už 

v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 

Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. 

 

Podmienky prijatia žiakov do školy:  

 Žiak môže byť do školy prijatý len na základe riadne vyplneného a podpísaného tlačiva 

zákonným zástupcom (Príloha č.4 – Zdravotný dotazník pred nástupom žiakov). 

 Pokiaľ žiak preruší štúdium v trvaní viac ako 3 dni, je povinný priniesť riadne vyplnené 

a podpísané tlačivo zákonným zástupcom (Príloha č.5 – Vyhlásenie o bezinfekčnosti). 

 Pri vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk a prekrytie horných 

dýchacích ciest (rúško, šatka). Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest 

majú žiaci 2. stupňa základnej školy všade vo vnútorných priestoroch 

školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. Žiaci prvého 

stupňa majú odporúčané – nie povinné nosenie rúška alebo šatky.  

 Počas výchovno – vzdelávacieho procesu budú zabezpečené ucelené triedy, 

kde nebude možné striedať žiakov pri výučbe. 

 Pitný režim žiakov zabezpečujú zákonní zástupcovia, každé dieťa má svoju 

vlastnú fľašu, pričom každá musí byť označená menom žiaka.  

 

 

 



Ďalšie zásady prevádzky  

 V prípade výskytu ochorenia žiaka alebo zamestnanca v prevádzke školy je 

potrebné postupovať podľa jednotlivých fáz, určené Úradom verejného 

zdravotníctva SR. 

 Izolácia žiaka, resp. zamestnanca bude zabezpečená v izolačnej miestnosti, 

s rozlohou minimálne 15m2 s priamym vetraním. Miestnosť môže štandardne slúžiť 

aj na iné účely, ak je však do nej umiestnená osoba s príznakmi ochorenia COVID-

19, následne po opustení osoby z tejto miestnosti prebehne dôkladné 

dezinfikovanie,  

 Prevádzka školy neorganizuje v období od 02.09.-14.09.2020 žiadne spoločenské 

akcie a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva 

osôb.  

 

Sanitácia priestorov 

 Zamestnanci technického úseku (upratovačky) sú informovaní a poučení 

o sprísnených podmienkach čistenia a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie 

dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov vrátane zariadení osobnej 

hygieny (Príloha č.2 – Pokyny pre technický úsek – upratovačky). 

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

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať 

najmenej raz denne.  

 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).  

 Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a 

odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oboznámenie sa s dodatkom prevádzkového poriadku 

v súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19 na Slovensku 

 

Meno zamestnanca dátum  Podpis zamestnanca 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



Príloha č.1 

Pokyny pre zamestnancov  

 

1. V škole prebieha od 02.09. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na 

vyučovanie je pre žiakov povinná.  

2. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.  

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

nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne 

a na pracovisku, zamestnávateľ môže – dohodnúť sa zo zamestnancom na čerpaní 

dovolenky alebo ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez 

náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca).  

4. Každý žiak je povinný pred prvým nástupom do školy odovzdať zdravotný dotazník 

pred začiatkom nového školského roka podpísané  od zákonného zástupcu. Pokiaľ 

žiak preruší štúdium na viac ako 3 dni, je potrebné priniesť vyhlásenie 

o bezinfekčnosti podpísané od zákonného zástupcu. Bez daných dokumentov nie je 

možný vstup žiaka do budovy školy. Nariadenie sa týka žiakov a rovnako aj 

všetkých zamestnancov školy.  

5. Pred vstupom do budovy je potrebné riadiť sa hygienicko-epidemiologickými 

opatreniami (dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest – rúško, šatka). 

Dezinfekcia rúk je povinná aj po každom použitý toalety (dodržiavanie pre všetkých 

zamestnancov a žiakov školy). 

6. V čase od 02.09. do 14.09. je používanie rúšok v interiéri školy, resp. školského 

zariadenia pre žiakov 2. stupňa povinné, pre žiakov 1.stupňa odporúčané. Od 

16.09.2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy (zelená, oranžová, 

červená). 

7. Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej 

triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak 

nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. Nepedagogický zamestnanci školy nosia 

rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogickí 

zamestnanci a odborní zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný 

štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško 

alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

8. Pedagogický pracovníci podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy 

medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.  

9. Prestávky pomedzi vyučovanie smerovať priamo v triedach, eliminovať 

prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri. 

10. Prevádzka školy zabezpečí dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov, 

bezdotykový teplomer, papierové utierky, resp. jednorazové rukavice, pokiaľ si to 

náplň práce zamestnanca bude vyžadovať.  

11. Pedagogický pracovníci zabezpečia dozor v školskej jedálni pri vydávaní jedla pre 

žiakov školy. Riadiť sa budú podľa pokynov vedúcej školskej jedálne. Každý žiak, 

ktorý využíva stravovanie musí mať k dispozícii vrecko, kde si odloží rúško. Rúško 

nesmie byť voľne položené na stole.  



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

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

miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

13. Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí 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. 

14. Infekčná miestnosť je umiestnená v kabinete geografie a skladu učebníc. Povolenie 

na vstup tam nemá počas trvania epidemiologickej situácie žiadny zamestnanec 

a ani žiak, s výnimkou podozrenia na ochorenie COVID-19. 

15. Je potrebné obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami a dodržovať zásady 

R.O.R. (ruky, odstup, rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.  

16. Podľa možnosti organizovať činnosti ŠKD v exteriéri budovy školy.  

17. Informácie ohľadne krúžkovej činnosti budú vydané v rámci usmernenia k 01.10. 

2020. 

18. Prevádzka školy, žiaci a zamestnanci sa budú riadiť podľa nariadenia Úradu 

verejného zdravotníctva – zelená fáza, oranžová fáza, červená fáza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

Pokyny pre technický úsek (upratovačky)  

 

Zamestnanci technického úseku (upratovačky) sú povinné riadiť sa a dodržiavať zabezpečenie 

dôkladného čistenia a dezinfekcie všetkých priestorov školy, dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov pred začiatkom školského roka 2020/2021 

Pracovný čas – pracovný čas bude od obdobia 02.09.-14.09.2020 stanovený tak, aby bolo 

zabezpečené dôkladné vykonanie dezinfekcie a čistenia priestorov pred začiatkom vyučovania, 

počas vyučovania, po skončení vyučovania a opustení školy žiakmi a zamestnancami. 

Zamestnankyňa Eva Zbonková   pracovný čas od 09:30 – 10:30 

prestávka od 10:30 – 14:00  

pracovný čas od 14:00 – 17:00  

 

Zamestnankyňa Zuzana Richterová  pracovný čas od 07:00 – 08:00 

      prestávka od 08:00 – 13:00  

      pracovný čas od 13:00 – 16:00 

 Náplň práce  

 Dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení proti COVID-19 spojené 

s dezinfekciou rúk, ochranou horných dýchacích ciest /rúško, šatka/, umývanie rúk 

v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

 Zabezpečenie dôkladného čistenia a dezinfekcie všetkých priestorov školy, dotykových 

plôch, ostatných povrchov a predmetov pred prvým nástupom žiakov a zamestnancov 

do školy.  

 Zabezpečenie dôkladného čistenia a dezinfekcie všetkých priestorov školy, dotykových 

plôch, ostatných povrchov a predmetov vždy ráno pred nástupom žiakov 

a zamestnancov školy a rovnako aj po opustení priestorov školy.  

 Dôkladná dezinfekcia je zabezpečená s prídavným prostriedkom obsahujúcim 

virucídny účinok, v pomere predpísanej koncentrácie a dobou pôsobenia.  

 Zabezpečovanie častého a intenzívneho vetrania v miestnostiach, kde sa zdržuje 

skupina žiakov  

 Použitie rukavíc je nutné v prípade likvidácie odpadov, dezinfekcii a čistení sociálnych 

zariadení, pri bežných činnostiach nie sú nutné.  

 Zabezpečenie vybavenia toaliet mydlom v dávkovači a jednorázovými papierovými 

utierkami pre bezpečné osušenie rúk.  

 Zabezpečovanie dozoru pri dezinfekcii pred vstupom žiakov a zamestnancov do školy. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3 x denne a následne podľa 

potreby. 

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

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonať najmenej 

raz denne. 



 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) 

 Zabezpečenie smetných košov tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu. 

 

 

Používané čistiace a dezinfekčné prostriedky:    

Názov Použitie Riedenie Doba pôsobenia 

Savo dezinfekcia 

original 

WC, podlahy a povrchy, ktoré neprichádzajú do 

styku s potravinami 

2 l prípravku 

na 9 l vody  

Necháme pôsobiť 30 min, 

neoplachovať.  

Savo podlahy 

a povrchy  

Drevo, laminát, parkety, nábytok, okenné rámy, 

dvere  

3 x 20 ml na 5 

l vody  

Necháme pôsobiť 

niekoľko minút, 

neoplachujeme. 

Savo WC  Vodný kameň, hrdza, WC misy  Neriedené  Nanášame na celý povrch 

z vnútornej strany, 

necháme pôsobiť 

a opláchneme.  

Sanytol dezinfekcia  Povrchy, lavice, stoličky, pracovné stoly, WC 

dosky, sanitárne zariadenia, sifóny, dlaždičky, 

umývateľné plochy, počítače, odpadkové koše, 

kľučky dvier. Nepoužívame na povrchy, ktoré sú 

v priamom kontakte s potravinami 

Neriedené  Necháme pôsobiť 15 min, 

neoplachovať, osušiť 

čistou handrou. 

Savo bez chlóru Kuchynský drez, umývadlá, umývateľné plochy Neriedené  Necháme pôsobiť 5-15 

min., neoplachovať.  

Savo bez chlóru na 

podlahy  

Všetky druhy podláh  50 ml na 4 l 

vody 

Necháme pôsobiť 15 min. 

neoplachovať.  

Stura facil  Čistenie odpadov – WC, umývadlá, kanalizácia  WC – 250ml  

Umývadlá – 

100 ml 

WC – 25 min. pôsobenie  

Umývadlá – 15 min. 

pôsobenie . 

Savo prim  Hračky, školské potreby, koberce, ostatné školské 

potreby  

200 ml na 1 l 

vody  

Necháme pôsobiť 30 min., 

oplachujeme len plochy, 

ktoré prichádzajú do 

kontaktu s potravinami. 

Fixinela  Obkladačky, olejové nátery, WC Neriedené  Necháme pôsobiť 20 min., 

následne opláchnuť 

vodou.  

Hĺbkový 

dezinfekčný 

prostriedok 

VIROSTOP 

Všetky ostatné plochy a povrchy – sociálne 

zariadenia, toaletné misy, splachovače, kefy, 

dvere, kľučky, držiaky na toaletný papier,  

zásobníky na jednorázové utierky, mydlá, 

dotykové plochy vstupných dverí, kľučiek, 

podlahy, plochy medzichodba, chodby, zábradlie, 

dvere, šatne, prezuvárne.  

1 l 85% etanol 

+ 0,3 l vody  

Necháme voľne uschnúť, 

doba pôsobenia 30-60 

min. Aplikácia pomocou 

ručných rozprašovačov 

alebo handričkou. 

 

 

 



Príloha č.3  

Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov  

 

Povinnosť zákonných zástupcov žiakov k začiatku školského roka 2020/2021 

1. Zodpovednosť za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

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

detí (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení  ÚVZ SR). 

2. Zabezpečenie pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné vo vrecku, musí mať 

pri sebe v prípade potreby), papierové jednorazové utierky a prezuvky. Žiaci druhého 

stupňa základnej školy majú povinnosť nosiť rúško, žiaci prvého stupňa majú 

odporúčanie nosiť rúško. 

3. Dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

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

4. Predloženie pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník pred 

začiatkom nového školského roka. Bez riadne vyplneného a podpísaného dokumentu 

žiak nemôže vstúpiť do priestorov základnej školy. Pokiaľ žiak preruší dochádzku do 

školy na viac ako 3 dni, zákonný zástupca je povinný predložiť písomné vyhlásenie o 

bezinfekčnosti,  tzv. potvrdenie že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivá sú k dispozícii na stránke školy, na 

pobočke pošty obce Skýcov a rovnako aj na ekonomickom úseku základnej školy.  

5. Pokiaľ sa u dieťaťa prejaví podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.  

6. 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.  

7. Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole bude prebiehať v nezmenenej forme, 

tzv. dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná. 

8. Vstup do vnútorných priestorov školy nie je povolený zákonným zástupcom žiakov 

v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie.  

9. V prípade zdravotnej znevýhodnených žiakov je možné povoliť vstup sprevádzajúcej 

osobe do priestorov školy. 

 

Povinnosti žiakov k začiatku školského roka 2020/2021 

1. Pri vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk a prekrytie horných dýchacích ciest 

(rúško, šatka). Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest majú žiaci 2. stupňa 

základnej školy všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy 

v interných priestoroch školy. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané – nie povinné 

nosenie rúška alebo šatky.  

2. Rezervné rúško si žiaci odkladajú do hygienického vrecúška (pre prípade znečistenia 

svojho používaného vrecúška). 



3. Dezinfekcia rúk je povinná pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, po každom 

použití toalety (dezinfekcia sa nachádza v tesnej blízkosti každej toalety). 

4. Žiaci si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami. 

5. Pitný režim pre žiakov je zabezpečený prostredníctvom zákonných zástupcov (svoje 

vlastné fľaše, pričom každá musí byť označená menom žiaka).  

6. Žiaci dodržiavajú všetky pokyny a nariadenia riaditeľky školy v súvislosti s ochranou 

a prevenciou proti šíriacemu sa ochoreniu COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.4 

Zdravotný dotazník pred nástupom žiakov do školy  

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  

pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

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

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:  

Meno dieťaťa:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie 

Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa 

v procese vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa: 

Prehlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky: 

ÁNO (uviesť kde presne) 

 
NIE 

Prehlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020: 

ÁNO(uviesť kde presne) 

 
NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich 

v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa 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. Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

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, 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). 

 

 

* pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 

 

 

Podpis zákonného zástupcu:  



Príloha č.5 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti  

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že 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 žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 

zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by 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:  
 

 



Príloha č.6 

Dotazník a vyhlásenie zamestnanca na začiatku školského roka  

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca  

pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

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

 

Meno a priezvisko zamestnanca:  

Adresa:  

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 zariadenia boli bezpečným miestom pre zamestnanca v  pracovnom procese. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec 

Prehlasujem, že som cestoval v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že som sa zúčastnil/a hromadného podujatia* v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020: 

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. 

 

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, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by som ja, moja 

rodina 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).  

*pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 

 

Podpis zamestnanca:  



Príloha č.7 

Vyhlásenie zamestnanca 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania 

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

 

Meno a 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 o tom, 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 nasledujúcich 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.  

*nehodiace sa škrtnite 

 


