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Úvod 

Cieľom dokumentu  je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základnej školy, 

Trebišovská 10, Košice po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania 

protiepidemických opatrení a odporúčaní. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva SR. Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať 

pravidelnej aktualizácii. Je vypracovaný v zmysle pokynov ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu (príloha č. 1). 

 

Základné pokyny 

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 dvoch a viac pozitívnych prípadov 

u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga. 

Izolačná miestnosť: miestnosť pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky 

ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania s priamym 

vetraním. 

Ranný filter: meranie teploty a dezinfekcia rúk. 

ROR: Rúško, Odstup, Ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie 

kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim  k minimalizácii osobných 

kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. 

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. 

RÚVZ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva (hygiena). 

RT-PCR: test určenie prítomnosti vírusu COVID-19 

 

 

  



Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 

Počas obdobia od 2.9.2020 do 18.9.2020 sa nad rámec zelenej fázy:  

 Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku. Otvorenie školského roka pre 

žiakov školy sa uskutoční v triedach s triednymi učiteľmi. 

 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter . 

 Nástup do školy bude prebiehať v časových intervaloch. 

 Žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie. 

 Nedochádza k spájaniu žiakov z rôznych tried. 

 Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade 

vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch 

školy. 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo 

ochranný štít. 

 Pre pedagogických a odborného zamestnancov platí výnimka z povinnosti prekrytia 

horných ciest v rámci výchovno-vzdelávacieho. Nosenie rúška u týchto zamestnancov je 

na ich zvážení. V ostatných prípadoch nosia rúško. 

 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. 

nevyužívajú. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. 

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

 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). 

 Zákaz vstupu rodičov do školy. 

 Školský klub detí 2.9.2020 nie je v prevádzke, ostatné dni len do 16.00 hod. Ranná 

činnosť v ŠKD sa bude realizovať v kmeňových triedach. 

 Časový rozpis nástupu do školy od 2.9.2020 do 18.9.2020: 

7.00 - 7.30 hod. - nástup žiakov 1. ač 4. ročníka 

7.30 - 8.00 hod. - nástup žiakov 5. až 9. ročníka 

Žiaci  

 Otvorenie školského roka bude trvať do 8.30 hod. 

 Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť. 

 

Pokyny pre rodičov žiakov 1. ročníka: 

Do školy (ku triede)  môže odprevadiť svoje dieťa len jeden rodič a to najdlhšie do 9.9.2020. 

Triedne aktívy pre 1. ročník sa uskutočnia 3.9.2020 o 17.00 hod. v triedach - len jeden rodič. 

Ostatné informácie dostanú rodičia na triednom aktíve. Triedneho aktívu sa môže zúčastniť 

lej jeden rodič. 

 

  



Zelená fáza 

Základné informácie 

 Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa rozvrhu hodín v nezmenenej forme. 

 Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok 

nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy (príloha č. 2). 

 Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 

zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom  

procese.  

 Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, 

prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – izolačnú 

miestnosť s priamym vetraním. 

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

stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 3). Zamestnanci predkladajú po každom 

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

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  

(príloha č. 4). 

 

Zákonný zástupca žiaka 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

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

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno 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 pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 5) 

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  (príloha č. 6).  

 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 bezodkladné 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. 

 

Pri podozrení na ochorenie  

 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 a školského klubu detí. 



 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.  
 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.  
 V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej 

fázy tohto dokumentu. 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia 

 Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a 

pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 

 Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter: ranné meranie teploty a to 

náhodným spôsobom. 

 Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej 

tr iedy v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-

vzdelávací proces. 

 Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško.  

 Pre pedagogických a odborného zamestnancov platí výnimka z povinnosti prekrytia 

horných ciest v rámci výchovno-vzdelávacieho. Nosenie rúška u týchto zamestnancov je 

na ich zvážení. V ostatných prípadoch nosia rúško. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržujú žiaci je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel. 

 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet a prezúvania v šatniach 

budú v maximálnej miere minimalizované. 

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

dezinfekcii, atď. 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sa nepoužívajú. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát 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 

odborný zamestnanec a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať 

najmenej raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa 

potreby (napr. kľučky dverí). 

 V prípade potreby bude v škole pripravená izolačná miestnosť. 

 Smetné koše budú bez vrchného uzáveru, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom. 

 Stravovanie žiakov bude prebiehať obvyklým spôsobom. 

 



Oranžová fáza 

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID-

19. Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo 

všeobecný lekár. 

Zákonný zástupca žiaka, alebo zamestnanec školy je povinný po indikácii všeobecným lekárom 

oznámiť túto skutočnosť škole. Škola čaká na informáciu o podozrení na COVID-19 od RÚVZ 

a ak sa podozrenie potvrdí postupuje škola podľa nižšie uvedených krokov. 

 

Žiak 

Podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným 

RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR  testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty 

žiaka (napr. spolužiaci v triede). 

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

 negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka 

manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, 

podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 5)  

 pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu 

miestne príslušného RÚVZ. Ak  takto doteraz neboli vylúčení  žiaci celej triedy,  

preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne 

príslušným RÚVZ.  

 ak sa potvrdí 2 a viac  pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa 

usmernenia tohto materiálu.  

 

Pedagogický a odborný zamestnanec 

Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia 

príslušným RÚVZ 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: 

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

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

zamestnanca do pracovného procesu. 

 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. 

 



Nepedagogický zamestnanec 

Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a školské zariadenie až do usmernenia  

príslušného RÚVZ a   škola vylúči zo školskej dochádzky, z dochádzky do práce jeho úzke 

kontakty.  

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

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

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

zamestnanca do pracovného procesu  

 pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 

RÚVZ. 

 ak sa RT-PCR testom potvrdí viac pozitívne testovaných zamestnancov 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 škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť RÚVZ.  

 

 Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter: ranné meranie teploty a to náhodným 

spôsobom. 

 Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa rozvrhu hodín, ale triedy sa nebudú 

premiešavať 

  



Červená fáza 

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, 

nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade 

nariadenia ÚVZ SR.  

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné: 

V prípade potvrdeného žiaka: 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, odporúčame prerušiť 

vyučovanie v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť 

z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia 

príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. 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 príslušný  lekár 

všeobecnej starostlivosti.  

 Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy. 

 

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca 

 Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca.  Ďalej sa 

postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného 

RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika 

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 

starostlivosti.  

 

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka  

 Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa 

postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného 

RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika. 

 

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

pracovníkom škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ zváži po dohode s RÚVZ:  

 Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ školy na triedy, v ktorých ich bude 

najviac 15. V prípade, ak to nebude v kapacitných možnostiach školy zabezpečiť takúto 

veľkosť tried, tak platí nasledovné:  

 Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka. 

 Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne. 



Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí:  

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

migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami.  

 Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť 

zloženiu konkrétnej triedy. 

 Môže dôjsť k úprave rozvrhu hodín. 

 

Nad rámec opatrení  zelenej a oranžovej fázy:  

 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter. 

 Nástup do školy bude v časových intervaloch. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy 

v interných priestoroch školy. 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško 

alebo ochranný štít vo všetkých priestoroch školy. 

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

 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). 

 Dezinfekcia rúk musí byť zabezpečená v každej triede a učebni. 

 

 

Platnosť tohto dokumentu je od 2. septembra 2020 do zrušenia.  

Tento dokument môže byť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie aktualizovaný. 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský 

rok 2020/2021 MŠVVaŠ SR 

Príloha č. 2: Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom 

Príloha č. 3: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom nového šk. roka 

2020/2021 

Príloha č. 4: Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania 

Príloha č. 5: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom 

nového šk. roka 2020/2021 

Príloha č. 6: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

  



 


