
Zásady prevencie Covid 19  

Riaditeľka školy vydáva v súlade s dokumentom ministerstva školstva Školský semafor dodatok 

ku školskému a prevádzkovému poriadku – opatrenia v prevencii proti šíreniu pandémie 

Covid19. 

Preventívne opatrenia školy 
 

1. Vstupné priestory sú vybavené dezinfekčným prostriedkom na ruky, sociálne zariadenia 

antibakteriálnym mydlom a jednorázovými papierovými uterákmi. 

2. Obslužný personál zabezpečuje priebežne dezinfekciu dotykových plôch (kľučky, 

vypínače...) a dezinfekciu tried čističkou vzduchu a prenosnými germicídnymi žiaričmi. 

3. Školská jedáleň je vybavená dezinfekciou na ruky a permanentným germicídnym žiaričom. 

4. Dozorkonajúci učitelia zabezpečujú dohľad nad dodržiavaním pravidiel R-O-R  

pri príchode do školy a počas prestávok, (počas vyučovacích hodín zodpovedá vyučujúci). 

5. Učiteľ zabezpečí dostatočné vetranie tried. 

6. Učiteľ zdieľaných učební zabezpečí vetranie a v spolupráci s obslužným personálom 

priebežnú dezinfekciu priestorov, kľučiek a pomôcok. 
 

Vstup do školy/dochádzka žiaka 
 

1. Do areálu školy vstupuje žiak s prekrytou tvárou rúškom/respirátorom. 

2. Pri vstupe do budovy si žiak dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom 

umiestneným v chodbe pri vstupe do budovy. 

3. 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), ako aj 

inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

4. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 

5. Rodič/plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky  

do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov  

a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka1.  

6. Splnenie podmienky vstupu kontroluje triedny učiteľ. 

7. Žiak/zákonný zástupca žiaka predkladá požadované prehlásenie triednemu učiteľovi pri 

vstupe do budovy školy alebo elektronicky prostredníctvom eduPage. 

8. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. 

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť 

„Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde 

o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú 

známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

9. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu 

žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku  

z karantény2). Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény, v tejto 

triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. 

                                                   
1  V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe 

odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva  

z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola 

nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby 
2 Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť: - 

žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu 

na protilátky), - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia 

COVID-19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke  

z karantény“ 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
https://cloud6j.edupage.org/cloud?z%3AoINJYGVFZ09YruyQdU4FK9u8op33Fe1Kr3otQmAbt6%2Bsy9dkKcVHdj1WEMg1lbbC
https://cloud7j.edupage.org/cloud?z%3AXFTSD8af%2BjrwV86tEp8sYdSGYCenkwny7sGX4MWH%2BlBjKJ5C2AZy9AYaF9X4atlo
https://cloud7j.edupage.org/cloud?z%3AXFTSD8af%2BjrwV86tEp8sYdSGYCenkwny7sGX4MWH%2BlBjKJ5C2AZy9AYaF9X4atlo


 

10. Rodič bezodkladne informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy v prípade: 

a) že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou  

na COVID-19) – sprísnenie opatrení 

b) ak bola žiakovi nariadená karanténa všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto 

podmienok nemôže žiak navštevovať školu – sprísnenie opatrení. 

c) ak je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, aby mohli byť obratom identifikované 

úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním – prerušenie vyučovania. 

11. Odporúčania pre rodičov/žiakov: 
a) predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“. V prípade potvrdeného 

pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude možné uplatniť výnimku  

z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.  

b) realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu 
školského roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl.  

V škole R-O-R 
 

1. Rúško:  
 Žiak si na každý deň zabezpečí dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe  

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  
 Počas celého dňa v škole má tvár prekrytú rúškom – vo všetkých vnútorných 

i vonkajších priestoroch školy. Zložiť rúško je možné len počas jedla a pitia  

na nevyhnutný čas. 
2. Odstup:  

 Dodržiava dostatočný odstup od  žiakov iných tried, žiaci sa nezhromažďujú  

na chodbách. 

 Vyhýba sa fyzickým kontaktom s iným žiakom/učiteľom. Pohyb na chodbách treba 

obmedziť na nevyhnutne krátky čas. Po skončení vyučovania sa  nezdržiava  

v priestoroch školy ani na školskom dvore. 

3. Ruky: 

 Dodržiava hygienické zásady – umývanie rúk, priebežná dezinfekcia rúk, obmedzenie 

dotyku tváre. 

 Používa len svoje učebné pomôcky – učebnica, pero... 

 

4. Dodržiava pokyny zamestnancov školy – učiteľov a nepedagogických pracovníkov.  

5. Do školskej jedálne vstupuje v čase určenom pre danú triedu v harmonograme ŠJ. 

6. Akékoľvek zmeny zdravotného stavu počas dňa bezodkladne hlási vyučujúcemu, 

prípadne triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí jeho izoláciu a kontaktuje zákonného 

zástupcu žiaka. 

7. Koná tak, aby svojou ohľaduplnosťou prispel k vytvoreniu bezpečného prostredia. 
 

Vo vzťahu k verejnosti a návštevníkom školy 
 

1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľkou školy a vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka školy.  

2. 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 riaditeľky školy za vyššie uvedených 

podmienok. 

 

 
V Malackách 30. 8. 2021                                                               RNDr. Elena Krajčírová 

            riaditeľka školy 

https://cloud2j.edupage.org/cloud?z%3AdWSuirSaezonFoa8MkL0yp0yd4QAtxjBIKoG4awnH9hD6e0%2Bf2OrsLTbvTz1Y9hK

