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Dodatok k prevádzkovému poriadku školy 

Ministerstvo školstva vydalo  v súvislosti s pandémiou COVID 19 manuál pre školy zameraný  

na prevenciu šírenia nákazy. Riaditeľka školy vydáva dodatok k prevádzkovému poriadku – 

povinnosti učiteľa. 

Krízový štáb 
 

RNDr. Elena Krajčírová Zabezpečuje v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú 

prevádzku školy. Vydá pokyny, upravujúce podmienky 

prevádzky školy, prijíma hygienicko – epidemiologické 

opatrenia. Komunikuje s ÚVZ SR, operatívne upravuje 

podmienky prevádzky školy podľa vývoja situácie a podľa 

potreby zabezpečuje prechod do jednotlivých fáz. 

Koordinuje činnosť členov krízového štábu. 

RNDr. Viera Mojžišová Koordinácia postupov vo vzťahu k zamestnancom, centrálny  

monitoring a evidencia rizikových žiakov/zamestnancov, 

riešenie akútnych  zdravotných stavov, izolácia.  

Mgr. Janka Krejčová Koordinácia postupov vo vzťahu k vyučovaciemu procesu,  

 vo vzťahu k žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 

Ing. Dietmar Reich MTZ zabezpečenie - ochranné pomôcky, dezinfekcia, 

priebežné dopĺňanie, zdravotný filter, koordinácia činností 

obslužného personálu. 

 

Základné povinnosti učiteľa 
 

1. Podrobne naštudovať kompletný Manuál pre školy zameraný na prevenciu šírenia 

nákazy vydaný MŠ SR – Covid školský semafór. Zamerať sa inštrukcie vo vzťahu 

k zamestnancom,  žiakom, rodičom. 

2. Oboznámiť sa s dodatkom k školskému poriadku školy – prevencia Covid 19 – žiak. 

3. Sledovať aktuálne opatrenia ÚVZ SR, MŠ SR a vedenia školy. 

4. Dôsledne dodržiavať ustanovenia a plniť úlohy vyplývajúce z dokumentov uvedených 

v bode 1 až 4. 
 

Pri vstupe na pracovisko 
 

1. Do areálu školy vstupuje učiteľ s prekrytou tvárou rúškom! 

2. Pri vstupe do budovy si 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.  

5. Po každom prerušení dochádzky na pracovisko v trvaní troch po sebe idúcich dní, pri 

opätovnom nástupe na pracovisko sa preukáže prehlásením o bezinfekčnosti. 
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Na pracovisku R-O-R 
 

1. Prekrytie tváre:  
Počas celého dňa má na pracovisku  prekrytú tvár rúškom/štítom/respirátorom – vo 

všetkých vnútorných  i vonkajších priestoroch školy. Zložiť prekrytie je možné len počas 

jedla a pitia na nevyhnutný čas. 
2. Odstup:  

Dodržiava dostatočný odstup, vyhýba sa fyzickým kontaktom s iným 

žiakom/zamestnancom. 

3. .Ruky: 

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

       dotyku tváre. 

 Odporúčame používať len svoje učebné pomôcky – učebnica, pero, fixy na tabuľu... 

 Je povolené vykonať zápis do elektronickej triednej knihy v kabinete, prípadne  

zo súkromného PC. 

 

Vo vzťahu k žiakom 
 

1. Zodpovedá za dodržiavanie preventívnych opatrení zo strany žiakov – rúška, odstupy, 

hygiena. 

2. V súlade s manuálom a internými pravidlami kompetentne inštruuje žiakov a rodičov. 

3. Triedny učiteľ sleduje dochádzku žiakov, komunikuje so zákonným zástupcom, 

monitoruje dôvod chýbania žiaka, vedie evidenciu žiakov v karanténe, prípadne inak 

rizikových  žiakov. Zistenia oznamuje bezodkladne RNDr. Mojžišovej. 

4. Priebežne sleduje zdravotný stav žiakov. Akékoľvek zmeny zdravotného stavu žiaka 

počas dňa bezodkladne hlási RNDr. Mojžišovej, zabezpečí jeho izoláciu1 a kontaktuje 

zákonného zástupcu žiaka. 

5. Pomáha žiakom v rámci svojich možností zvládať toto náročné obdobie v škole. 

Realizuje adaptačný program. 
 

 

Vo vzťahu k vyučovaciemu procesu 
 

1. Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku. 

2. Výlety, exkurzie... sa neorganizujú 

3. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory  

na šport  sa nevyužívajú. Šatne sa využívajú tak, aby neprichádzalo k zmiešaniu tried.  

4. Organizovanie telesnej a športovej výchovy prebieha podľa aktuálne platných pravidiel 

pre šport. Link 

5. Žiaci sa nepresúvajú do odborných učební. Neplatí v prípade delených tried. Zdieľané 

učebne budú vybavené dezinfekciou a prenosným germicídnym žiaričom. Využitie 

odborných učební je vyznačené v rozvrhu. 

6. Hudobná výchova sa vyučuje s vylúčením spevu 

7. Učiteľ zabezpečí dostatočné vetranie tried. 

8. Učiteľ zdieľaných učební zabezpečí vetranie, v spolupráci s obslužným personálom, 

dezinfekciu priestorov, kľučiek, pomôcok po každej výmene skupín žiakov.  

9. Zasadnutia a stretnutia poradných orgánov, sa realizujú dištančnou formou:  

a) rodičovské združenia,  

b) zasadnutia rady rodičov, rady školy,  

c) zasadnutia rady študentov. 

10. V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje 

sa podľa usmernenia Covid školského semaforu, časť Oranžová fáza. 

 

                                                   
1 Izolačná miestnosť – Odborný pavilón, učebňa EXM 

file:///C:/Users/Elena/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1e71/AC/Temp/F6EB6135.xlsx%23'2_MŠVVaŠ_Telesná'!A1
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Pracovno-právne vzťahy 
 

1. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne.  

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

klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, 

zamestnávateľ môže: o sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 

1 Zákonníka práce) alebo o ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez 

náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) 

Zákonníka práce. 

3. Ak sa u zamestnanca strednej školy alebo internátu objavia príznaky nákazy COVID – 19 

v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí 

školu v najkratšom možnom čase.  

4. Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu, školské zariadenie a do usmernenia 

príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom zamestnanca (v prípade ak podozrenie na 

ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným 

spôsobom resp. upraveným spôsobom (v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho 

zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob vyučovania, upraví si ho podľa 

svojich možností).  

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

a) negatívny, informuje zamestnávateľa, vyučovanie pokračuje v štandardnom spôsobe. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú  

o návrate zamestnanca do pracovného procesu.  

b) pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 

RÚVZ alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia 

tohto materiálu.  

6. Ochranné pomôcky – rúška/štíty/respirátory, rukavice, dezinfekciu zabezpečuje 

a poskytuje zamestnávateľ. 

7. Učiteľ je povinný ohlásiť vedeniu školy akúkoľvek skutočnosť/prekážku, ktorá by mohla 

znemožniť alebo sťažiť dodržiavanie prijatých preventívnych opatrení. 

8. Koná tak, aby svojou ohľaduplnosťou prispel k vytvoreniu bezpečného prostredia. 
9. V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje 

sa podľa usmernenia Covid školského semaforu, časť Oranžová fáza. 

 

Vo vzťahu k verejnosti a návštevníkom školy 
 

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

riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.  

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. 

 

Opatrenia platia do odvolania. 

 

 

V Malackách 15. 5. 2021                                                               RNDr. Elena Krajčírová 

                riaditeľka školy 
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