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Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra 
 

Úprava organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania 

počas mimoriadnej situácie  

- usmernenia zo 16.9.2020 a 29.9.2020 

 
Tento dokument rešpektuje opatrenia a nariadenia ÚVZ SR, ako aj manuál odporúčaní všetkých 

troch fáz. Rozhodnutia ÚVZ SR,  ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu. Dokument predstavuje 

nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií.  

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 môže určiť ako podozrivého jedine 

miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca  oznámi škole, že je u 

jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) podozrenie na ochorenie COVID-19, škola 

následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na  prípadné pokyny a poskytuje 

plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

• obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností voliť tak, aby boli zaistené 

hygienicko-epidemiologické opatrenia.   

• zabezpečiť vzájomné rozostupy medzi žiakmi a rozstupy medzi žiakmi a pedagogickými 

zamestnancami pri výchovno-vzdelávacom  procese -minimalizovať  migráciu po 

chodbách, zjednosmernenie schodíšť, počas prestávok žiaci z odborných učební 

nevychádzajú.    

• Vydávanie stravy v školskej jedálni prebieha podľa denného harmonogramu.  

• Vstup cudzím osobám do priestorov  školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom 

školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Pr. č. 1a je na vrátnici školy).  

• Na komunikáciu externých osôb so školou (aj rodičovské združenia, zasadnutie rady 

rodičov, rady školy) - využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.)  

• pre účely izolácie žiaka sú zriadené miestnosti č.142 a č.252.  

• dodržiavať princíp ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, 

ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.   

• Žiak nosí rúško všade v interiéri aj  v exteriéri strednej školy(od1.10.2020) – zákonný 

zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.  

• Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre 

prípad znečistenia svojho používaného rúška).  

• V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

Prezúvanie je povinné.    

• Telesná a športová výchova sa organizuje prevažne teoretickou formou alebo v exteriéri.  

• Odborná prax prebieha riadne podľa školského vzdelávacieho programu so zvýšenými 

hygienickými opatreniami, na pracovisku zamestnávateľa sa žiaci  riadia aktuálnymi 

nariadeniami UVZ SR a rešpektujú pokyny zamestnávateľa.   

• Športová príprava žiakov SŠŠ  prebieha podľa platných nariadení ÚVZ SR (nariadenia v 

rámci športových klubov a súťaží) a usmernenia pri realizácii praktického vyučovania – teda 

prebieha riadne podľa školského vzdelávacieho programu  .  
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Zákonný zástupca  

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

• Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej 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 (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 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. 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.  

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka  - podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a 

do oznámenia výsledkov jeho RT-PCR  testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným 

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

• negatívny, zákonná zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe.  

• pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne 

príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa 

usmernenia tohto materiálu.   

• V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne 

príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami 

miestne príslušného RÚVZ.  

 

Oranžová fáza  -  nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u jedného žiaka 

alebo zamestnanca 
 

• Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka,  prerušuje sa  vyučovanie v triede 

daného žiaka a vylúčia sa  z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty.  

• Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej 

izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy 

tohto dokumentu.   

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  - u  žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím 

procesom škola zavedie  dištančnú formu vzdelávania. Vzdelávací proces pokračuje  štandardným 

spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne zabezpečenie školy.    

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., teda ostáva v karanténe.    
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Červená fáza  - nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi 

žiakmi alebo zamestnancami  

 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy:  
• Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, prerušuje sa  

vyučovanie v tejto triede  a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty.  

• 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 jednotlivých žiakov, prerušuje sa vyučovanie v triedach 

týchto žiakov a prerušuje sa  vyučovanie ich úzkych  kontaktov.  

 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.    

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu :  
• Prebieha kombinovaný spôsob vyučovania (dištančný aj prezenčný) podľa rozhodnutia 

riaditeľa (podľa výskytu ochorenia, podľa ročníkov, alebo tried).  

• Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa je prerušené do doby rozhodnutia 

RÚVZ.  

 

Pre prezenčný spôsob vyučovania platí:   

• Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter  

• vstup do školy sa organizuje cez všetky vstupy s presným určením miesta (prípadne času) 

vstupu pre jednotlivé triedy školy.  

 

 

30.9.2020 

Mgr.Jaroslav Maček 

riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 4 z 4  

Príloha č.4 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že 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 žiakovi 

nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 

lekársky dohľad). 

 

Ďalej mi nie je známe, že by 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. 


