
 

Manuál k opatreniam školy voči 
COVID-19 

 

 
 
 

V zmysle našej misie veríme, že nesieme zodpovednosť voči sebe, druhým a svetu, čo v čase                

pandémie platí ešte intenzívnejšie.  

 

Tak pristupujeme aj k opatreniam, ktoré na škole prijímame a k snahe o ich dôsledné               

dodržiavanie. V rámci toho je mnohokrát potrebné, aby sme ukrojili zo svojho pohodlia, prijali              

kompromisy a vzdali sa aj takých vecí, ktoré podľa nás pomáhajú robiť našu školu takou, aká je.                 

Čo je však viac “bilgym” ako kritické a kreatívne myslenie a prijatie zodpovednosti voči nám               

samým aj voči komunitám, v ktorých žijeme a ktoré cielene tvoríme.  

 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné podmienky fungovania Bilingválneho gymnázia         

C.S.Lewisa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Upravuje iba tie podmienky, ktoré            

sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských,             

hygienických a ďalších predpisov.  

Situácia sa mení a vyvíja, preto aj dokument bude podliehať pravidelnej aktualizácií, o ktorej              

Vás budeme vždy informovať a zmeny budú v dokumente vyznačené.  
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COVID-19, jeho príznaky a základná prevencia 
 

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Postihuje najmä         

dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu               

pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby,             

ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez               

kontaminované predmety. 

 

 

 

Prevencia: 
- Umývajme si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. 

- Očí, nosa ani úst sa nedotýkajme neumytými rukami. 

- Zakrývajme si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a             

následne ju zahoďme do koša. 

- Vyhýbajme sa návšteve preplnených miest a hromadným podujatiam. 

- V prípade prejavu príznakov, nenavštevujme školu a obmedzme kontakt s ľudmi. 

 



 

Budova 
 

V súvislosti s opatreniami, sme spravili niekoľko zmien v organizácii budovy školy. 

1. Ročníkové sekcie a kmeňové triedy 

Aby sme znížili miešanie rôznych skupín, budova bude po dobu trvania pandémie            

rozdelená na niekoľko sekcií, ktoré budú prislúchať primárne určitému ročníku. Každá           

trieda má zároveň svoju kmeňovú triedu, v ktorej bude prebiehať väčšia časť            

vyučovania. 

 

Zoznam kmeňových tried: 
 

1. B - 124 

1.I - 338 

1.L - 337 

1.G - 336 

1.Y - 334 

1.M - 335 

2.B - 413 

2.I - 411 

2.L - 412 

2.G - 408 

2.Y - 409 

2. M - 410 

3.B - 139 

3.I - 234 

3.L - 235 

3.G - 314 

3.Y - 315 

3.M - 122 

4.B - 303 

4.I - 305 

4.L - 304 

4.G - 203 

4.Y - 308 

4.M - 207 

5.B - 105 

5.I - 206 

5.L - 204 

5.G - 104 

5.Y - 103 

5.M - 107 

 

 

 



 

2. Učiteľské toalety 

Pre učiteľov bude na každej toalete vyhradená samostatná kabínka určená iba pre nich,             

aby sme znížili stret učiteľov so žiakmi a tak zamedzili rýchlejšiemu šíreniu nákazy. 

 

3. Izolačka 

V škole je zriadená izolačka s rozlohou min. 15m2 a priamym vetraním. Miestnosť môže              

štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený žiak s príznakmi               

ochorenia COVID 19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení          

miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného         

zdravotníctva) a vyvetraná. 
 

 



 

Semafor pre stredné školy 
 

 

Školy sa od začiatku školského roka 2020/21 riadia podľa tzv. Alert (výstražného) systému, v              

ktorom sú opatrenia rozdelené do troch fáz, na základe situácie na danej škole. Nasledujúce              

kapitoly popisujú jednotlivé fázy a opatrenia, ktoré sme k daným fázam na našej škole prijali.               

Okrem opatrení v rámci zelenej, oranžovej a červenej fáze, sa tiež manuál venuje prvým              

septembrovým týždňom, počas ktorých platia sprísnené pravidlá, ktoré idú nad rámec zelenej            

fázy. 

 

 

 

 

 

 



 

Zelená fáza 
 

V škole nemáme žiadneho žiaka ani zamestnanca, u ktorých je *podozrenie na infikovanie. 

 

*Žiaka, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo            

spádový všeobecný lekár. 

 

Opatrenia 

1. Dochádzka 
- Pre žiakov platí povinná školská dochádzka  

- Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na            

pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc 

- Pravidlá ohľadom povoleného počtu vynechaných hodín upravuje školský        

poriadok  

 

2. Vstup do školy 
- Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi             

RÚVZ. 

- 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 

- Do školy sa vstupuje predným vchodom v troch zástupoch s dodržanými           

odstupmi, ktoré sú vyznačené na zemi 

- Pred vstupom do budovy je so žiakmi vykonaný ranný filter  

 



 
- Ranný filter prebieha pred budovou školy pred nultou hodinou a prvou hodinou            

(pokiaľ nie je určené inak) 

- Ak žiaci prichádzajú do školy v inom čase, nech sa hlásia na recepcii, ktorá s               

nimi ranný filter vykoná 

- Pri vstupe do budovy sú si žiaci aj zamestnanci povinní vydezinfikovať ruky 

- V prípade ak žiaci alebo zamestnanci prerušili dochádzku po dobu dlhšiu ako 3             

dni, predkladajú pri opätovnom nástupe do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti,          

ktoré odovzdajú svojmu triednemu učiteľovi / nadriadenému - Tlačivo pre žiakov,           

Tlačivo pre zamestnancov 

- Pokiaľ bol žiak v zahraničí, zúčastnil sa na hromadnom podujatí (koncert,           

svadba, rodinná oslava…) oboznámi s danou skutočnosťou vopred svojho         

triedneho učiteľa 

- Pokiaľ bol zamestnanec v zahraničí, zúčastnil sa na hromadnom podujatí          

(koncert, svadba, rodinná oslava...), oboznámi s danou skutočnosťou vopred         

svojho nadriadeného 

 

3. Nosenie ochranných pomôcok 

 

 

- Vstup do školy je povolený iba s rúškom príp. v ochrannom štíte prekrývajúcom             

horné dýchacie cesty 

 

https://bilgym.sk/wp-content/uploads/2020/08/Vyhlasenie-po-3-d%C5%88och-%C5%BEiaci.pdf
https://bilgym.sk/wp-content/uploads/2020/08/Dotaznik-po-3-dnoch-zamestnanec.pdf


 
- Zákonní zástupcovia sú povinní zabezpečiť žiakom dve rúška (jedno náhradné,          

musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. V            

prípade potreby môže byť rúško nahradené ochranným štítom. 

- Ak ide o plnoletých žiakov, tieto povinnosti si plnia sami.  

- Žiaci aj učitelia majú z dôvodu ochrany zdravia seba aj ľudí okolo nich, prekryté              

horné dýchacie cesty aj počas vyučovania a prestávok. 

- Nepedagogickí zamestnanci sa pri nosení rúška alebo ochranného štítu riadia          

podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR. 

- Výnimky: 

- Čas jedenia a pitia 

- Telesná výchova 

- Pobyt v exteriéri mimo väčšej skupiny a s dodržanými odstupmi 

- Na základe výnimky od doktora, ktorú žiak doručí triednemu učiteľovi. V           

takom prípade odporúčame používanie ochranného štítu. 

- Fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu        

fotografovania 

- Osoby so závažnými poruchami autistického spektra 

- Žiaci aj zamestnanci sú si do školy povinní nosiť náhradné rúško. 

- Na recepcii sú pre prípad nevyhnutnej potreby k dispozícii jednorazové rúška,           

ktoré sa kupujú za ich nákupnú cenu 

 

4. Dohľad 
- Počas celého dňa pomáha dozerať dodržiavanie opatrení na to vyhradený          

dohľad 

- Dohľad je rozdelený na tri typy služieb: 

- Služba pri rannom filtri 

- Služba na chodbách 

- Služba v jedálni  

 

 



 

5. Vyučovanie 
- Podľa možnosti sa budeme snažiť vyučovacie hodiny presunúť do exteriéru. Ak           

sa učiteľ so žiakmi vopred nedohodne inak, hodina začne v triede podľa rozvrhu             

a učiteľ triedu vyvedie von 

- Počas vyučovania dodržiavame odstupy a nosíme ochranné pomôcky  

- Pokiaľ prebieha vyučovanie vnútri, pravidelne miestnosť počas hodiny vetráme. 

- Na konci každej vyučovacej hodiny, vyučujúci zabezpečí otvorenie okien, aby          

došlo k vyvetraniu miestnosti. Okná na záver dňa zatvorí personál, ktorý           

miestnosti upratuje a dezinfikuje. 

 

6. Prestávky 
- Žiaci sa počas prestávok medzi hodinami zdržiavajú prioritne v triede alebo v            

exteriéri 

- Vyhýbame sa zdržiavaniu na chodbách, premiešavaniu tried a zhromažďovaniu         

ľudí 

- Počas 

 

7. Kontaktovanie učiteľov a nepedagogických zamestnancov 
- Pokiaľ nejde o akútne prípady, žiaci by mali riešiť všetko cez mail, aby sme              

obmedzili kontakt a riziko nákazy. Podľa potreby tak vybavia, čo potrebujú           

mailovo alebo si dohodnú termín stretnutia. 

- Kontakty na zamestnancov - https://bilgym.sk/kontakt/  

 

8. Stravovanie 
- Výdaj jedla v jedálni sa uskutočnuje od 11:15-14:15 

- Pred vstupom do jedálne sú všetci povinní vydezinfikovať si ruky 

 

https://bilgym.sk/kontakt/


 
- Do priestorov jedálne sa vstupuje s prísnym dodržiavaním odstupov, ktoré sú           

vyznačené na zemi. 

- Podľa možností sa pokúšame nemiešať medzi triedami resp. ročníkmi. 

- Do jedálne má vstup iba určitý počet ľudí naraz, na základe voľných miest.  

- Pokrmy či balíčky, vrátane čistých príborov, vydáva personál jedálne. Žiaci si           

sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. 

- Pokrmy je možné vydať tiež do jednorázových nádobiek, z ktorých si môžu žiaci             

svoje jedlo zjesť v triede alebo vonku. Je však potrebné, aby mali svoj vlastný              

príbor. 

- V jedálni sa spolu s našimi žiakmi a zamestnancami nestravujú iní stravníci 

- Na dodržiavanie pravidiel v jedálni a pred jedálňou dohliada dozor. 

- Žiaci si do školy môžu priniesť svoju vlastnú stravu. V priestoroch kaviarne budú             

mať k dispozícii chladničku a mikrovlnku. Nebudeme však poskytovať taniere a           

príbory, aby sme predišli riziku kontaminácie a nákazy. 

 

9. Zdržiavanie žiakov v priestoroch školy po vyučovaní 
- Z dôvodu bezpečnosti majú žiaci do odvolania zakázané zdržiavať sa v           

priestoroch školy po skončení vyučovania 

- Krúžková činnosť je do odvolania pozastavená 

 

10. Upratovanie a dezinfekcia 
- Pri každom vstupe do budovy si žiaci aj zamestnanci dezinfikujú ruky. 

- Dezinfekcia alebo mydlo sú k dispozícii v každej vyučovacej triede a sú            

zabezpečené pre všetkých zamestnancov podľa potreby. 

- Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami          

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. 

- Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne a podľa potreby. 

- Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci počas           

dňa nachádzajú, prebieha raz denne.  

 



 
- Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré        

používa zvlášť veľký počet ľudí, prebieha dvakrát denne a podľa potreby (napr.            

kľučky dverí). 

 

11. Vstup cudzích osôb do budovy 
- Vstup cudzích osôb do budovy je zakázaný 

- Výnimky sú možné len v opodstatnených prípadoch, ktoré je potrebné najprv           

skonzultovať 

- Pravidelné prenájmy budovy prebiehajú až po skončení vyučovania a pred          

nástupom žiakov do školy dôjde vždy k dezinfekcii priestorov. 

 

12. Hromadné podujatia 
- Pri organizovaní podujatí sa škola riadi nariadeniami RÚVZ 

- Menšie podujatia sú organizované iba v ojedinelých prípadoch a za dodržania           

prísnych epidemiologických opatrení 

 

13. Iné 
- Do odvolania upravujeme pravidlo školského poriadku o odkladaní mobilov do 

boxov. Žiaci si počas vyučovania nechajú telefóny u seba, no pri ich 

nepovolenom používaní, naďalej postupujeme podľa pravidiel školského 

poriadku. 

- Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, 

likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.  

 

14. Postup pri príznakoch nákazy alebo potvrdenej nákaze 
- 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. 

- V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie (potvrdené           

lekárom alebo hygienikom) alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,        

bezodkladne o tejto situácii informuje sekretariát školy - tajomnik@bilgym.sk  

- 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 žiakovi prerušená dochádzka do školy.  

- Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.  

- Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na           

nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých            

ubytovaných žiakov.  

- Ak ide o zamestnanca školy, informuje o daných skutočnostiach svojho          

nadriadeného 

 

Príznaky nákazy počas priebehu vyučovania: 

- Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,           

bezodkladne si nasadí rúško, informuje učiteľa, ktorý ho odvedie do izolačnej           

miestnosti a kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

- Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. O situácii je            

informovaní aj zákonní zástupca a po dohode s ním a žiakom je dohodnutý             

postup opustenia školy. 

- Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, škola informuje zákonných           

zástupcov aj školský internát a v spolupráci s nimi zabezpečí, aby žiak opustil             

školu  

- Ak sa príznaky prejavia u stážistu Baraky, nasadí si rúško, informuje učiteľa a             

zodpovednú osobu z Baraky a postupuje podľa inštrukcií definovaných v          

internom dokumente Baraky 

 

mailto:tajomnik@bilgym.sk


 
- Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho            

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje zodpovedné osoby a opustí školu           

v najkratšom možnom čase s použitím rúška.  

 

V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadime usmerneniami z Oranžovej           

fázy tohto dokumentu. 

 

 



 

Prvé septembrové týždne - opatrenia nad rámec       

zelenej fázy 
 

 

Počas prvých týždňov školského roka, dodržiavame prísnejšie opatrenia.  

Opatrenia nad rámec zelenej zóny 

1. Otvorenie školského roka 
- Tento rok nebude prebiehať spoločné hromadné otvorenie školského roka  

 

2. Vstup do školy 
- Okrem ranného filtra pred budovou školy, budú žiaci pri prvom nástupe do školy             

odovzdávať Dotazník a čestné vyhlásenie. V prípade neplnoletého žiaka, dotazník vyplní           

zákonný zástupca. V prípade plnoletého žiaka, dotazník vyplní žiak sám. Bez riadne            

vyplneného dokumentu, nebude vstup do budovy možný. 

- Zamestnanci taktiež okrem ranného filtra odovzdajú Dotazník a čestné vyhlásenie 

 

3. Telesná výchova 
- Telesná výchova prebieha do 20.9. výlučne v exteriéri. 

- Telocvičňa a posilňovňa sa do tohto termínu nepoužívajú. 

 

4. Upratovanie a dezinfekcia 

Počas doby 2.9. - 15.9. platia nasledovné opatrenia: 

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

 

https://bilgym.sk/wp-content/uploads/2020/08/Dotazn%C3%ADk-a-vyhl%C3%A1senie-pred-n%C3%A1stupom-do-%C5%A1koly-%C5%BEiaci.pdf
https://bilgym.sk/wp-content/uploads/2020/08/Dotaznik-pred-nastupom-do-skoly-zamestnanec.pdf


 
- Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré        

používa zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná 2x denne a podľa potreby (napr.             

kľučky dverí) 

- Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy           

nachádzajú, je vykonávaná 1x denne. 

 

5. Vstup cudzích osôb do budovy 
- Počas celého septembra je prísne zakázaný vstup cudzích osôb do priestorov           

školy.  

- Všetky pravidelné prenájmy budovy sú z tohto dôvodu presunuté na október a            

budú zaviazané k tomu, aby počas pobytu v budove dodržiavali špeciálne           

opatrenia.  

 

 



 

Oranžová fáza 
 

 

Nastáva v prípade podozrivého žiaka, alebo pracovníka z ochorenia COVID-19, či v prípade             

nariadenia ÚVZ SR.  

 

Žiaka, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo            

všeobecný lekár.  

 

V prípade, že:  

 

a) mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo           

pracovníka školy: škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a             

poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ, 

b) zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole,          

že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade             

zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:  

- v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 24 hodín, škola kontaktuje miestne            

príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u žiaka / pracovníka 

- škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a            

poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 
 

 

 

 



 

Opatrenia nad rámec zelenej fázy 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka  

Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným            

lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo jeho RT-PCR testu              

preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka (napr. spolužiaci v triede).   1

 

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

a) Negatívny - výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka            

do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný           

lekár pre deti a dorast, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané            

zákonným zástupcom (Tlačivo) 

b) Pozitívny - všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v             

domácom prostredí až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ.  

Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší 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.  

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného         

pracovníka  

Podozrivý pracovník nevykonáva pracovnú činnosť, je v domácom prostredí rovnako ako osoby            

z jeho úzkych kontaktov do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom           

pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR             

testu (napr. napríklad kolegovia zdieľajúci jednu pracovnú miestnosť)*. 

1  
Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré: 

- mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, 
- mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19, 
- boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút 
- mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní), 
- sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého 

 

https://bilgym.sk/wp-content/uploads/2020/08/Vyhlasenie-po-3-d%C5%88och-%C5%BEiaci.pdf


 
 

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

a) Negatívny - informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce.            

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

pracovníka do pracovného procesu 

b) Pozitívny - informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ          

a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.  

 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického pracovníka  

Nevykonáva pracovnú činnosť, je v domácom prostredí rovnako ako osoby z jeho úzkych             

kontaktov do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade           

ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR testu (napr. napríklad             

kolegovia zdieľajúci jednu pracovnú miestnosť)*.  

 

V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho          

postupu miestne príslušného RÚVZ .  

 

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

a) Negatívny - informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce;            

podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate           

pracovníka do pracovného procesu, 

b) Pozitívny - informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ          

a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu,  

c) ak potvrdí viac pozitívnych pracovníkov, prechádza sa do červenej fázy podľa           

usmernenia tohto materiálu. 

 

 



 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo         

osoby v úzkom kontakte so žiakom 

Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

 



 

Červená fáza 
 

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

nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagogickým zamestnancom/odborným      

zamestnancom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.  

 

Opatrenia nad rámec oranžovej fázy 

V prípade potvrdeného žiaka 

Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u  

a) 2 a viac žiakov, škola preruší prezenčné vyučovanie v triedach žiakov s potvrdeným             

ochorením COVID-19 a preruší prezenčné vyučovanie ich úzkych kontaktov. Ďalej sa           

postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční          

dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika 

b) u niektorej z osôb v domácej izolácii (žiakov alebo zamestnancov) objavia počas doby             

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

všeobecnej starostlivosti,  

c) po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.  

 

V prípade potvrdeného pedagogického pracovníka  

- Škola odošle do domácej izolácie osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca; ďalej            

sa postupuje podľa usmernenia 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   

- Škola odošle do domácej izolácie osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca.  

- Ďalej sa postupuje podľa usmernenia 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 

V prípade vyhlásenia červenej fázy, škola automaticky do odvolania prechádza na dištančnú            

formu výučby, pokým nebude vykonaná dezinfekcia celej budovy a všetky potrebné opatrenia            

na základe pokynov RÚVZ. O eventuálnom návrate do prezenčnej alebo kombinovanej formy            

výučby budú zákonní zástupcovia a žiaci informovaní mailom. 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

Zdroje informácií 

- https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/ 

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ad

vice-for-public 

- http://www.korona.gov.sk  

 

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.korona.gov.sk/

