
Aktualizované informácie pre školy zo dňa 16.9.2020 

 

Zelená fáza 
Zelená fáza nastáva v prípade, že:  

 v škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec;  

 v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani 
jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny).  

 žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný 
lekár. 

 
V zelenej fáze s platnosťou od 16.9.2020 ďalej platí: 
 
Verejnosť 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom 
školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu 
sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. 

 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame 
využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob 
komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.  

 

Zamestnanec 

 Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe 
nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje 
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2a), 
poprípade PN vystavené príslušným lekárom. 
 

Zákonný zástupca 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe 
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

 Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe 
nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že 
žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
(príloha č. 4).  

 Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti 
a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.  

 V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľa školy. 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do 
školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. 
 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

 pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so 
žiakom alebo zamestnancom školy výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou 
podozrenia ochorenia viacerých pedagogických zamestnancov s nariadenou karanténou) 
a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

 Organizácia lyžiarskych výcvikov je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.  

 Organizácia stužkových slávnosti sa riadi aktuálnymi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ  

 Organizácia hromadných podujatí sa neodporúča. 



 

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 školy.  

 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 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.  

 V prípade podozrivého pozitívneho žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami 
z Oranžovej fázy tohto dokumentu. 

 

Do 30. 9. 2020 sa nad rámec zelenej fázy 

 Pri vstupe do školy vykonáva ranný filter.  

 Využívajú sa na vstup do školy štyri vstupy do školy (dva vstupy do budovy Metodova, dva 
vstupy do budovy Jelačičova). Pedagogický dozor reguláciou zamedzuje hromadeniu žiakov pri 
vstupe. 

 Všetci žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. 

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.  

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 
opatreniami ÚVZ SR. 

 Je možné organizovať vyučovacie hodiny a aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku 
v areáli školy.  

 Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.  

 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 30.9. 
nevyužívajú.  

 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.  

 
 

Oranžová fáza 
 

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u podozrivého žiaka, alebo 
pracovníka z ochorenia COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR.  
 
Postup v prípade potvrdeného žiaka 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, riaditeľka školy preruší vyučovanie v triede 
daného žiaka a vylúči z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty.  

 Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne príslušného 
RÚVZ.  

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej 
izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti 
alebo miestne príslušné RÚVZ.  

 Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje 
podľa červenej fázy tohto dokumentu.  

 

  



Postup v prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca  

 Riaditeľka školy vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 
Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola 
postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy 
príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo 
RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola 
postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.  

 
Postup v prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka  

 Riaditeľka školy vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 
Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne 
príslušného RÚVZ. 

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy 
príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo 
RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola 
postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.  

 

Postup v prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo 
pracovníkom 

 Žiak alebo pracovník sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy 
tohto dokumentu.  

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

 U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom riaditeľ školy zváži dištančnú formu 
vzdelávania.  

 Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia výchovno 
- vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne 
zabezpečenie školy. 

 Organizácia lyžiarskych výcvikov sa neodporúča.  

 

 

Červená fáza 
 
Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi alebo 
zamestnancami, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi 
a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR. 
 
V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, riaditeľka školy preruší 
vyučovanie v tejto triede a vylúči z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci postupujú 
podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. 

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia 
triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný 
výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne 
príslušného RÚVZ.  
 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried 

 ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u žiakov, riaditeľka školy preruší vyučovanie v triedach 
týchto žiakov a preruší vyučovanie ich úzkych kontaktov. Žiaci ďalej postupujú podľa 
usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. 



 ak sa u niektorej z osôb v domácej izolácii (žiakov alebo zamestnancov) objavia počas doby 
zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa 
štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia 
miestne príslušného RÚVZ.  

 
V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných pracovníkov 

 Riaditeľka školy vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak 
pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, 
prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia 
všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. 

 V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu 
so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, 
poprípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú 
podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. 
 

V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov  

 Riaditeľka školy vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 
Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ škola podľa 
miestne príslušného RÚVZ. 

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia 
príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom.  
 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  
Riaditeľka školy zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ: 

 kombinovaný spôsob vyučovania (dištančný aj prezenčný) podľa rozhodnutia a posúdenia 
riaditeľky školy (podľa výskytu ochorenia, podľa ročníkov, alebo tried).  

  Výučba pri zmene organizácie vyučovania a záujmových činností (úprava rozvrhu, úprava 
vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa atď. tak, aby boli zaistené hygienicko – 
epidemiologické opatrenia. 

 Lyžiarske kurzy a viacdňové školské výlety sa nerealizujú. 

  
 

 


