Dodatok
k Prevádzkovému poriadku
Základnej školy s materskou školou Hany Ponickej
v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v SR

V Haliči dňa 22.2. 2021

Mgr. Radoslav Čičmanec
riaditeľ školy
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Dodatok je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č.585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, Vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z.z.
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, Usmernení hlavného hygienika SR
v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a ďalšou súvisiacou
legislatívou.
1. Všeobecné podmienky prevádzky základnej školy
Podmienky základnej školy s materskou školou (ďalej len ZŠ) sú zosúladené s požiadavkami všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia a súčasne sú tieto podmienky
prispôsobené mimoriadnej epidemiologickej situácii spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 v SR.
Žiaci 1. - 5. ročníka sú do základnej školy a školského klubu sú prijímané do skupín na základe kritérií
určených ministerstvom, najviac 20 žiakov v jednej skupine (ZŠ) a najviac 15 žiakov v jednej skupine
(MŠ). Základná škola má v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie v doobedňajšej prevádzke 10
skupín, v poobedňajšej prevádzke 3 skupiny (ŠKD), materská škola 2 skupiny. Prevádzka školy je od
7:30 a školského klubu je od 11:30 do 15:00, prevádzka MŠ je od 7:00. O jednu skupinu sa môžu starať len
určení pracovníci. Dôležité je zachovať princíp, že starostlivosť o jednu skupinu budú zabezpečovať vždy tí
istí zamestnanci max, však 3 zamestnanci denne. Každá skupina žiakov funguje v priestoroch zariadenia ako
samostatná, úplne uzatvorená jednotka takým spôsobom, aby bola po celý čas pobytu žiakov v zariadení
dodržiavaná požiadavka skupinovej izolácie, t.j. maximálne možného vzájomného oddelenia jednotlivých
skupín žiakov, vrátane personálu. Každá skupina kmeňovú učebňu využívanú aj ako školský klub.
Doobedňajšia skupina žiakov sa nesmie meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií
žiakov medzi jednotlivými skupinami. K zmene v skupine môže prísť až v nasledujúcom týždni po
dosiahnutí nízkeho počtu žiakov.
Do ZŠ a MŠ budú prednostne prijímané deti rodičov, ktorí pracujú a pracovali po celý čas trvania
mimoriadnej situácie vyhlásenej na území SR od 11.3.2020 a núdzového stavu v prvej línií najmä
zdravotníci, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči.
Škola môže podľa rozlohy priestorov, v záujme zachovania bezpečnej vzdialenosti detí dočasne obmedziť
dochádzku deťom, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, poskytujú súčasne starostlivosť dieťaťu s
dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo sú dlhodobo nezamestnaní.
Povinnosti prevádzkovateľa:
 Informovať zamestnancov o symptómoch/príznakoch respiračného ochorenia, ktoré spôsobuje
COVID–19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti
a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), a jeho prevencii.
 Poučiť zamestnancov, aby si doma ešte pred odchodom do zamestnania merali telesnú teplotu a v
prípade, že zistia zvýšené hodnoty (nad 37,5°C) alebo majú príznaky respiračného ochorenia, vôbec
nenastupovali do práce, ale kontaktovali telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a riaditeľa školy.
 Zamestnanec, ktorý bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 alebo osobou v
karanténe, musí predmetné oznámiť riaditeľovi školy a v takomto prípade nemôže nastúpiť do
práce, zároveň je povinný to nahlásiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ, ktorý určí
ďalší postup. Po uplynutí 14-dňovej karantény môže nastúpiť do práce (ak neprejavoval žiadne
príznaky respiračného ochorenia a v prípade, že bol testovaný na COVID-19 a výsledok testu bol
negatívny). Pri zistení pozitívneho testu na COVID-19 je zamestnanec PN a do práce sa môže vrátiť
až po úplnom vyliečení.
 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci vyplnia „zdravotný dotazník pre zamestnancov
pred návratom do zamestnania“ zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia, atď.) a zabezpečí sa ich poučenie o dodržiavaní
nariadených opatrení.
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V prípade, ak by sa na pracovisku vyskytla osoba s príznakmi COVID-19: Ak sa
u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie,
kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích
ciest) v priebehu jeho pracovného dňa, zamestnanec o tom bezodkladne informuje riaditeľa
základnej školy a opustí priestory školy v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
Prevádzkovateľ informuje príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva o podozrení na
nákazu ochorením COVID-19 v zariadení tak, ako v prípade iných infekčných ochorení.
Základná škola ďalej postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. Priestory
základnej školy je potrebné vyvetrať, predmety, s ktorými prišla osoba podozrivá na COVID-19 do
kontaktu je potrebné vydezinfikovať za použitia OOPP (okuliare/štít, rúško, rukavice).
Nepedagogickí zamestnanci základnej školy majú povinnosť nosiť rúška alebo ochranný štít!
Pedagogickí a odborní zamestnanci základnej školy majú odporučené nosiť rúško alebo
ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch sú povinní
nosiť rúško alebo ochranný štít! V prípade kontaktu s inou osobou (napr. osoba sprevádzajúca
dieťa) vo vonkajšom areáli školy komunikujú zamestnanci povinne s vhodne prekrytými hornými
dýchacími cestami – rúško, alebo štít.
Upratovací personál a nepedagogickí zamestnanci musia byť informovaní a poučení
o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie
dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

Zariadenie je povinné informovať rodičov o:
 aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu
zariadenia,
 uprednostnení skupiny rodičov v prvej línii v boji s ochorením COVID - 19, ktorým bude
starostlivosť o dieťa poskytnutá prednostne,
 prinesení čestného vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
2. Podmienky prevádzky ZŠ:
2.1. Prijímanie žiakov do školy
1) Podmienkou prijatia žiaka do ZŠ a MŠ je písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen
nariadenú karanténu (príloha č. 2). Písomné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca žiaka pri prvom
nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri
dni. Do zariadenia sú prijatí len zdraví žiaci.
2) Zákonní zástupcovia žiaka sú upozornení na povinnosť bezodkladne informovať príslušného
pedagogického pracovníka a riaditeľa školy o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u žiaka,
príp. u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
3) Zákonní zástupcovia sú povinní bezodkladne informovať príslušného pedagogického pracovníka a
riaditeľa školy o situácii, ak je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. 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 žiak zo školy vylúčený.
4) Zákonní zástupcovia sú poučení o tom, aby žiaci s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia
COVID-19 v ZŠ, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
5) Zákonní zástupcovia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
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2.2. Preberanie žiakov ZŠ a MŠ/odovzdávanie žiakov zo ZŠ a MŠ
Zákonní zástupcovia v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie do vnútorných priestorov školy
nevstupujú!
Postup merania telesnej teploty pri vstupe do základnej školy:
 Meranie telesnej teploty sa vykonáva certifikovaným bezkontaktným lekárskym teplomerom pred
vstupom do základnej školy u žiakov vo vyčlenenom priestore s vhodnými mikroklimatickými
podmienkami. Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice
a na prekrytie horných dýchacích tvárové rúško/štít. Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na
meranie teploty musí byť najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty. Teplomer je
potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1 - 3 cm od pokožky čela. Samotné
meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie daného
teplomera. Zabezpečiť pravidelnú dekontamináciu teplomera podľa odporúčania výrobcu. Pri
nameraní zvýšenej telesnej teploty u dieťaťa (nad 37,2°C), tomuto nebude umožnený vstup do
zariadenia. (Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st.C. Ak je vstupujúcemu do budovy
nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach
pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz
3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st.C, nebude mu
umožnený vstup do budovy školy. Žiak počká „bokom“ tých 5 minút, odporúčam v pokoji. Zatiaľ
do školy vstupujú ostatní žiaci, ktorým sa meria teplota. Po uplynutí 5. min. sa zopakuje meranie
čakajúcemu žiakovi, ktorému bola pri prvom meraní nameraná vyššia teplota. Ďalší postup je
uvedený vyššie.)
 V prípade, že žiak prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná teplota
alebo horúčka (nad 37,2 oC a vyššia), žiak nebude do zariadenia prijatý.
 Keď žiak absolvuje ranný zdravotný filter postupuje k dezinfekcii rúk (v prvý deň sa preukáže aj
Vyhlásením) a vstupuje do budovy školy.
 V prípade ak žiak prichádza do školy neskôr ako 8:00 (napr. z dôvodu návštevy zubára...), ranný
filter mu vykoná službukonajúci zamestnanec.
 V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia
okamžite izolujú dieťa od ostatných detí v miestnosti určenej na dočasnú izoláciu detí, kontaktujú
sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia.
 V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať
príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
 Poverený zamestnanec je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov,
zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia.
 O vykonaní ranného filtra personál denne vedie evidenciu. Nie je potrebné zaznamenávať údaje
o všetkých deťoch. Evidencia môže byť stručná, s uvedením informácie, že vstupný filter bol
vykonaný u všetkých detí a nebola zistená zvýšená telesná teplota nad 37,2 oC, ani žiadny
z príznakov prenosného ochorenia u žiadneho z detí. Ak bolo v rámci filtra zachytené dieťa
podozrivé z ochorenia, ktoré následne nebolo do kolektívu prijaté, je potrebné mať v evidencii
zachytenú túto informáciu.
 V prípade, že má žiak alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany zákonného
zástupcu napísať toto do Vyhlásenia.
 Počas príchodu do ZŠ a MŠ personál ZŠ a MŠ a zákonní zástupcovia medzi sebou dodržiavajú
bezpečnú vzdialenosť, minimálne 2 m.
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Žiak do ZŠ a MŠ vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Pred
vstupom si žiak dezinfikuje ruky. Vstupuje do šatne bez sprievodu zákonného zástupcu. Ak žiak
nemá náhradné rúško alebo je potrebná jeho výmena, zabezpečí mu ho škola.
Žiak po odmeraní teploty a dezinfekcii rúk si poriadne utrie obuv, neprezúva sa, nepoužíva skrinky
na oblečenie a ide rovno do svojej triedy, kde si zloží svoje veci, odloží si rúško a pripraví sa na
vyučovanie.
Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu (ŠKD) bude zabezpečovaný podobne ako preberanie. Rodič
sa telefonicky spojí s vychovávateľkou a žiak ide sám k východu zo školy. V MŠ rodič na dieťa čaká
na chodbe školy.
Presun skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny, spoločných
priestorov je vykonávaná počas vyučovania. Vyučovanie prebieha v blokoch, učitelia si plánujú
prestávky podľa potreby svojej skupiny.

3. Zásady osobnej hygieny
 Pedagogickí pracovníci a žiaci v ZŠ sú poučení o nutnosti pravidelného a častého umývania rúk
vodou a tekutým mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd a o dodržiavaní zásad respiračnej hygieny
(kašlať, kýchať do vreckovky, resp. lakťového ohybu).
 Pravidelné a časté umývanie rúk vykonávajú žiaci aj personál vždy pred konzumovaním stravy, po
príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, zakašľaní, kýchnutí,
pred nasadením rúška na tvár, po jeho úprave, príp. zložení, po manipulácii s odpadom a kedykoľvek
pri pocite znečistenia rúk. Personál ZŠ si aplikuje i dezinfekciu na ruky.
 Personál, ani deti si nepodávajú ruky, nedotýkajú sa neumytými rukami očí, nosa a úst. Personál sa
pokúsi zabezpečiť, aby sa žiaci vyhýbali vzájomnému telesnému kontaktu.
 Žiaci a deti v triedach/školskom klube sa počas dňa nesmú za žiadnych okolnosti premiestňovať do
inej triedy, resp. skupiny.
 Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných (vo svojej
kmeňovej učebni) a externých priestoroch školy, v ktorých prebieha výchovno - vzdelávací proces.
 Osušenie rúk je zabezpečené jednorazovými utierkami, textilné uteráky nepoužívať.
 Zariadenia osobnej hygieny sú vybavené tekutým mydlom a jednorázovými papierovými utierkami
(obrúskami).
4. Pitný režim
Pitný režim žiakov je zabezpečený prostredníctvom zákonných zástupcov (svoje vlastné fľaše), pričom
každá musí byť označená menom žiaka.
5. Stravovanie detí








Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné technicky zabezpečovať prípravu
stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických
opatrení.
Do školskej jedálne sa vstupuje bočným vchodom, odchádza sa hlavným vchodom.
Počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné
sňať počas konzumácie obeda.
Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej
bezpečnosť podľa vopred určeného harmonogramu a to v čase od 10:30 do 13:30. Jednotlivé skupiny
sa odstravujú v 15 minútových intervaloch.
V prípade stravovania v jedálni základnej školy je stravovanie zabezpečené po ročníkoch, tak aby sa
triedy nepremiešavali. Vstúpi jedna trieda, usadí sa a až potom vstupuje druhá trieda.
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Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
Žiaci si jedlo a nápoje sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni.
Pokiaľ sa stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje v sprievode pedagogických zamestnancov –
vychovávateľov ŠKD, tak s dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha sprevádzajúci
pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.

6. Ďalšie zásady prevádzky




V prípade výskytu ochorenia žiaka počas pobytu v ZŠ je potrebné ho izolovať od ostatných žiakov
skupiny a bezodkladne kontaktovať zákonného zástupcu.
Aktivity v ZŠ sú organizované tak, aby žiaci väčšiu časť dňa trávili vonku v rámci svojej skupiny v
areáli školy. Telesno - výchovné aktivity sa konajú taktiež v areáli školy v rámci svojej skupiny.
Základná škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie - besiedky, rozlúčky so
školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
ZŠ neorganizuje školy v prírode a viacdňové výlety.

7. Sanitácia priestorov ZŠ a MŠ










Pracovník zodpovedný za sanitáciu priestorov ZŠ je informovaný a poučený o sprísnených
podmienkach čistenia a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných
povrchov a predmetov vrátane zariadení osobnej hygieny.
Priestory ZŠ, dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré prišli do kontaktu so žiakmi
a personálom, všetkých povrchov, kľučiek, zariadení osobnej hygieny, šatňových skriniek ako aj
pomôcok používaných v rámci športovej činnosti a prvkov vo vonkajšom areáli, je potrebné čistiť a
dezinfikovať dvakrát denne dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou
koncentráciou a dobou pôsobenia. Pracovníčka počas vykonávania sanitácie používa osobné
ochranné prostriedky. O vykonaných činnostiach vedie evidenciu.
Všetky vnútorné priestory ZŠ je potrebné počas dňa pravidelne krátko a intenzívne vetrať, min. raz
za hodinu.
Dezinfekciu povrchov dotykových plôch (kľučiek, vodovodných batérií, splachovačov, klávesnice
PC, pracovných stolov vykonáva personál zariadenia pravidelne, niekoľkokrát denne.
Zariadenia osobnej hygieny sú čistené a dezinfikované 2 x denne a podľa potreby.
Odpadové nádoby v priestoroch školy sú bez vrchného uzatvárania.
Sanitácia priestorov sa vykonáva podľa schváleného prevádzkového poriadku ZŠ a podľa tabuľky v
prílohe - hygienicko-epidemiologický režim, vzor dezinfekčného programu.
Vedie sa dokumentácia o vykonávaní sanitácie v ZŠ.

8. Povinnosti zamestnancov






Zamestnanec vyplní dotazník o aktuálnom zdravotnom stave pri prvom nástupe do zamestnania
(príloha č.1 - Zdravotný dotazník).
Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z
ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je
v styku, alebo je niektorý príslušník rodiny v karanténe, je zamestnanec povinný bezodkladne
oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi.
Zamestnanec je povinný zmerať si telesnú teplotu ráno pred odchodom do zamestnania. V prípade
zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nenastúpi do zamestnania, oznámi to zamestnávateľovi
a kontaktuje ošetrujúceho lekára.
Personál ZŠ, ktorý začne prejavovať príznaky akútneho respiračného ochorenia nesmie nastúpiť do
zamestnania a musí telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva.
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Zamestnanci ZŠ sa počas prevádzky v interiéri a exteriéri ZŠ pohybujú s vhodne prekrytými hornými
dýchacími cestami (rúško, šál, šatka) dobrovoľne, ale v kontakte s inou osobou (napr. osoba
sprevádzajúca dieťa) komunikujú povinne s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško,
šál, šatka); toto opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré nemusia mať prekrytú tvárovú časť.
Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško a ochranný štít alebo ochranné okuliare.
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg)
majú odporúčané nosiť rúško a ochranný štít alebo ochranné okuliare pri výkone výchovnovzdelávacieho procesu, táto sa nevzťahuje pri konzumácií nápojov a pokrmov. Pravidelná výmena
rúšok je potrebná najneskôr po 6 hodinách.
Odporúča sa organizovať činnosti pre deti tak, aby čo najväčšiu časť dňa trávili v exteriéri ZŠ a
zabezpečiť organizáciu ich činností v oddelených menších skupinách.
Zamestnanci ZŠ zabezpečia, aby sa skupiny detí v exteriérových aj interiérových priestoroch
striedali za účelom zamedzenia zoskupovaniu väčšieho počtu detí.
Každý zamestnanec bol povinne preškolený zamestnávateľom o poznatkoch, preventívnych
opatreniach, ktoré musia poznať a realizovať v praxi s ohľadom ochorenia COVID-19.
Zamestnávateľ je povinný viesť dokumentáciu o preškoľovaní zamestnancov.

Potrebné je rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID – 19 zo strany
zamestnancov ZŠ, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť a to
najmä:
 Umývať si ruky často mydlom a 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 ju
zahodiť do koša.
 Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 Dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.
 Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
 V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 Rizikové skupiny zamestnancov a detí:
Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac
Zamestnanci s chronickými ochoreniami srdca a pľúc
Zamestnanci s pľúcnou chorobou
Zamestnanci s chronickými ochoreniami so zníženou
imunitou


Odporúča sa, aby zamestnanci zariadenia, ktorí spadajú do rizikovej skupiny, zvážili návrat do
zamestnania a v prípade znovu zaradenia sa do pracovného procesu venovali zvýšenú pozornosť
ochrane svojho zdravia.

9. Krízový plán ZŠ s MŠ
Kapacita zariadenia počas pandémie:
- počet prijatých žiakov – 95 (72 ZŠ, 23 MŠ)
- vytvorených skupín – 15 (10 dopoludňajšie vyučovanie ZŠ, 3 ŠKD, 2 MŠ)
- pedagogickí zamestnanci – 26
- riziková skupina – 1
- nepedagogickí zamestnanci - 12
- osoby zodpovedné za kontrolu ZŠ a dodržiavanie epidemiologických opatrení na zverenom úseku a za
riešenie krízovej situácie:
Mgr. Stanislav Polomský – zástupca pre ZŠ
Mgr. Miroslava Švihlová – zástupkyňa pre MŠ
Emília Marčoková – vedúca THP úseku
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Hlavné úlohy preventívnych opatrení:
1. Vykonávanie preventívnych hygienických opatrení:
a) Osobná hygiena zamestnancov- pravidelné školenie ohľadom správnej osobnej hygieny ako prevencie
pred ochorením COVID-19:
- časté a dôkladné umývanie rúk;
- nosenie rúška – povinnosť/odporúčanie mať prekryté horné dýchacie cesty;
- zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedky - ochranné rukavice, ochranné
okuliare/štít.
b) Prevádzková hygiena ZŠ a MŠ:
- vyššia frekvencia čistenia a dezinfekcie všetkých povrchov v zmysle textu dodatku prevádzkového
poriadku.
c) Sledovanie zdravotného stavu zamestnancov a ich poučenie o sledovaní zdravotného stavu, vedenie
dokumentácie o ich poučení - kontrola telesnej teploty zamestnancov doma, sledovanie príznakov
respiračného ochorenia.
d) Pravidelné školenie zamestnancov: napr. o tom ako správne používať osobné ochranné pomôcky,
dôležitosti dodržiavať pokyny týkajúce sa osobnej hygieny a sociálneho odstupu počas prestávok v práci
(vedenie dokumentácie).
2. Okamžité reagovanie na vzniknutú krízovú situáciu:
Každá osoba musí byť poučená (vedenie dokumentácie o poučení zamestnancov), že v prípade akýchkoľvek
príznakov respiračného ochorenia naznačujúce ochorenie COVID-19 musí: okamžite kontaktovať
všeobecného lekára (t.j. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné
lekárstvo, s ktorým má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti).
Následne je osoba podozrivá z ochorenia povinná riadiť sa pokynmi lekára, pokynmi príslušného RÚVZ,
strpieť 14 – dňovú izoláciu v domácom prostredí, ak bude nariadená a podrobiť sa vyšetreniu na COVID-19,
ak bude nariadené.
Osoba je povinná informovať svojho zamestnávateľa. 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.
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné ho umiestniť do
samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení
na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných
ochorení.
Ak sa u zamestnanca základnej školy, materskej 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 potvrdenia ochorenia Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
V prípade, že bolo u zamestnanca školy potvrdené ochorenie COVID-19, zodpovedná, krízovým tímom
školy poverená osoba, zabezpečí okamžite:
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1. Kontaktovať miestne príslušný RÚVZ v SR.
2. Postupovať podľa pokynov príslušného RÚVZ, neumožniť zamestnancovi vstup na pracovisko.
3. Identifikovať všetky osoby v kontakte podozrivé z nákazy- zabezpečiť v spolupráci s RÚVZ. Za
osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v
kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika
infekcie závisí od úrovne expozície: - osoba v úzkom kontakte - vysoké riziko expozície,
- osoba v bežnom kontakte - nízke riziko expozície.
4. Bezodkladne informovať (podľa pokynov RÚVZ) všetkých dotknutých zamestnancov o
povinnosti okamžitej 14 dňovej izolácii, vrátane ich rodinných príslušníkov. Všetci dotknutí
zamestnanci kontaktujú svojho všeobecného lekára a príslušný RÚVZ a podrobia sa vyšetreniu na
COVID-19.
5. Zabezpečí účinné čistenie a častejšiu frekvenciu sanitácie zariadenia.
6. Rozhodne o následnom fungovaní prevádzky- či je výpadok zamestnancov kritický pre ďalšie
pokračovanie. Pre prípad možného vzniku výpadku zamestnancov, ktorý môže prejsť do kritickej
situácie, je potrebné vytvoriť záložný tím zamestnancov.
7. Zamestnanec s potvrdeným pozitívnym výsledkom sa môže vrátiť do práce až po preukázaní
negatívnych výsledkov lekárskych vyšetrení na SARS-COV-2 na základe posúdenia všeobecného
lekára; ostatní zamestnanci, ktorí boli určení ako kontakty až po ukončení 14 - dňovej izolácii v
karanténe, za podmienky, že sú bez symptómov ochorenia COVID-19. Všetci rodinní príslušníci
zamestnanca sa musia taktiež podriadiť 14 – dňovej izolácii.
Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s dodatkom k prevádzkovému poriadku školy všetkých svojich
zamestnancov. Zamestnávateľ umiestni dodatok k prevádzkovému poriadku školy na mieste prístupnom
všetkým zamestnancom.
Tento dodatok k prevádzkovému poriadku školy nadobúda účinnosť dňom 1. 6. 2020.

Prílohy:
Príloha č.1 - Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred začiatkom školského roka
Príloha č.2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Príloha č.3 - Hygienicko - epidemiologický režim

9

Príloha č.1
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca
pred začiatkom nového šk. roka 20.../20....
(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).

Podpis zamestnanca:
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Príloha č.2
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlasujem,
že
dieťa/žiak
.........................................................................,
bytom
............................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako je
telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s
výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo 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.

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne
v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na
ochorenie COVID-19.1

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by
som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

1

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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Príloha č.3
Hygienicko - epidemiologický režim

Predmet

Druh a koncentrácia
dezinfekčného roztoku

Podlahy

Chloramín T

3%

Stoly, stoličky,
parapety, vozíky
Chladničky

Chloramix DT

2 tbl/2,5 l

Chloramix DT
Kuchynské riady
Umývadlá
Steny, lakované
nátery, kľučky,
vodovodné batérie
Koše na odpadky

Chloramix DT
Chloramix DT

Chloramix DT
Chloramix DT
Chloramín T

Záchody

Chloramix DT

Kefa na WC

ChloramixDT
ChloramínT

Prostriedky na
upratovanie:
handry, mopy,
kefy, vedrá
Sifóny
Umývadlá,
pisoáre,

Drez na umývanie
riadu

Chloramix DT

1 tbl/1 l

30 min.

30 min.
30 min.

Poznámka
2 x denne umyť pripraveným pracovným roztokom a
nechať zaschnúť
Denne vytrieť na mokro pripraveným roztokom a nechať
zaschnúť
Po odmrazení mechanicky očistiť a vytrieť dezinfekčným
roztokom 1x týždenne

10 min/Z

Po umytí ponoriť do dezinf. roztoku
a potom
opláchnuť,neutierať!!
Denne umyť a vytrieť dezinfekčným prostriedkom,
nechať pôsobiť uvedený čas, opláchnuť

2 tbl/10 l

30 min.

Naniesť na plochy, neoplachovať, nechať zaschnúť
týždenne

2 tbl/10 l
2%

do zaschnutia

2 tbl/10 l
2 tbl/10 l

30 min.

2 tbl/10 l

Zaliať dez.
roztokom a
nechať pôsobiť
30 min.

2 tbl/10 l
2%

Ponoriť

8 tbl/10 l

Chloramix DT

1 tbl/sifón

Chloramix DT

1tbl./5 l
vody

Chloramix DT

Expozícia
(min.)

1 tbl./5 l
vody

30 min

30 min

30min.

po vyprázdnení mechanicky očistiť a
dezinfekčným prostriedkom zvonku aj vo vnútri

vymyť

Podľa potreby min 2x denne umyť dezinfekčným
roztokom sedadlá, kľučky, steny, podlahu, do misy
naliať dezinfekčný roztok nechať pôsobiť/pozor nie
jednou utierkou/
trvale namáčať v dezinfekčnom roztoku, ktorý sa denne
mení
po upratovaní dobre vypláchnuť vodou, dezinfikovať
určený čas, opláchnuť , osušiť a raz týždenne vyprať v
pračke
Vložiť do otvoru a nechať rozpustiť. Odporúčame vložiť
(zaliať) po prac. dobe a nechať do nasledujúceho dňa.
Na rohože a rošty v sprchovacích kútoch Savo proti
plesniam
mechanicky očistiť, potom nastriekať dezinfekčný
nechať pôsobiť u vaní do ďalšieho použitia. Pri
pisoároch preliať niekoľkokrát denne.
po mechanickom očistení saponátom poliať celú plochu a
naliať aj do odpadu. Neoplachovať!!

Prevádzkový zamestnanec používa pridelené druhy dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú bežne dostupné
v obchodnej sieti. V súčasnej dobe boli zakúpené nasledovné dezinfekčné prostriedky:
-

-

Sanytol- Univerzálny čistič na podlahy a veľké plochy, má účinok - bakteriálny, fungicídny a
virucidný, vďaka čomu dokonale čistí, dezinfikuje a odmasťuje všetky potrebné plochy. Spoľahlivo
zničí 99,9 % baktérií a vírusov. Biocídna účinná látka (TP2/AL) didecyldimethylamonium chlorid:
5000 mg/kg, < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, < 5 % katiónové povrchovo aktívne látky,
parfum.
Návod na použitie: Čistí a odmasťuje všetky plochy v domácnosti. Veľké plochy (podlahy,
dlaždice, laminátové podlahy, mramor, tehly, kovové plochy…). Zrieďte obsah 2 vrchnáčikov alebo
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-

-

70 ml v 4 litroch teplej vody. Nie je potrebné zmes miešať. WC, sanitárne zariadenia, drezové
sifóny: naneste priamo 2 vrchnáčiky alebo 70 ml neriedeného prípravku, nechajte pôsobiť celú noc.
Plastové a porcelánové predmety: (odpadkové koše, potreby pre domáce zvieratká). Prípravok
naneste priamo na hubku alebo kartáčik. Neoplachujte.
VIROSTOP - Dezinfekčný prostriedok na ruky Univerzálny liehový dezinfekčný prostriedok na
báze bioetanolu. Výrobok je určený na dezinfekciu plôch a predmetov. Po zriedení s vodou, alebo
klasickým
tekutým
mydlom
je
možné
použiť
aj
na
ruky.
Riedenie : 1 liter 85% etanol +0,3l vody = 1,3l (65%) dezinfekcie vhodnej aj na ruky,
6 litrov 85% etanol +1,85l vody = 7,85l (65%) dezinfekcie vhodnej aj na ruky.
Prípravok ničí : baktérie, plesne a vírusy (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus
aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus
H1N1, MHV, TGEV a.i.).
Dezinfekcia povrchov : Prípravok stačí naniesť na povrchy a nechať voľne uschnúť. Aplikácia je
možná pomocou ručných rozprašovačov, alebo handričkou. Dezinfekcia sa môže používať na rôzne
druhy umývateľných povrchov – PVC, laminát, oceľ, keramika, mramor, leštený kameň. Nie je
vhodný na povrchy citlivé na alkohol, predovšetkým lakované alebo naolejované drevo, lepené
povrchy, povrchy so špeciálnymi nátermi. U citlivých materiálov urobte najprv skúšku nanesením
prípravku na málo viditeľnej časti a pozorujte účinok 10 min. Dlhodobé a opakované používanie
tohto prípravku môže tiež spôsobiť zmenu farby, stvrdnutie a popraskanie gumy a určitých plastov.
Zloženie: 85% etanol, voda, vonná kompozícia = esenciálny olej
Tekuté mydlo s antibakteriálnym účinkom: Tekuté antibakteriálne mydlo je vhodné na bežné
umývanie pokožky rúk. Ľahko a rýchlo odstraňuje bežné znečistenie rúk. Použitie: Navlhčite si
ruky, mydlo poriadne napeňte, pri umývaní nezabudnite na priestory medzi prstami a chrbty dlaní.
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