
Pokyn riaditeľa ZŠ č. 1/2020 k prevádzke, vnútornému režimu školy a 

podmienkam zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole po 

otvorení prevádzky školy od 1. 6. 2020 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole 

Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v 

súvislosti s COVID-19 v SR a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal 

opatrenie OLP/4083/2020, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto opatrenia v súvislosti s 

otvorením prevádzky Základnej školy Slovenská Kajňa od 1. 6. 2020 riaditeľ školy nariaďuje 

prísne dodržiavanie preventívnych ochranných opatrení v súvislosti s nákazou COVID-19.  

Preventívne opatrenia pre žiakov:  

• Žiak podstupuje ranné meranie teploty, v šatni sa zdržiava nevyhnutný čas a následne sa 

presúva určenou trasou do svojej triedy  

• Žiak má v aktovke odložené rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného 

rúška)  

• Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v 

interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces  

• Žiak dodržuje zasadací poriadok v triede alebo učebni, svojvoľne nemení miesto  

• Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami  

• Žiak si po každom návrate z externých priestorov školy dezinfikuje ruky  

• Žiak sa presúva po chodbách za účelom návštevy toaliet bez sociálneho kontaktu so žiakmi 

z druhej skupiny 

 • Za dodržiavanie týchto opatrení zodpovedá pedagogický dozor a vyučujúci v danej skupine  

Preventívne opatrenia pre zamestnancov školy:  

• Každý zamestnanec školy si pred nástupom na pracovisko relevantným spôsobom 

kontroluje aktuálny zdravotný stav (zmeria si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty na 

fyziologickú úroveň nejde do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje 

ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s 

respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha)  

• Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19 alebo 

podozrivou z ochorenia na COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej 

rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť 

zamestnávateľovi  

• Každý zamestnanec školy podstupuje ranné meranie teploty  



• Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy na COVID-19 v priebehu pracovného 

dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase  

• Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov na COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti (šatňa v telocvični) a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Za vykonanie opatrenia zodpovedá pedagogický 

dozor.  

• Každý zamestnanec školy si často umýva ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 

sekúnd  

Nepedagogickí zamestnanci 

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít 

 • Nepedagogickí zamestnanci školy sa podieľajú pri rannom meraní teploty, v prípade 

potreby zabezpečujú vykonávanie preventívnych opatrení žiakmi (presuny na toalety, ranné 

príchody a odchody žiakov)  

• Školník – zabezpečuje uzamknutie prevádzky školy po rannom schádzaní sa žiakov. 

Zakazuje sa vstup rodičom a iným osobám do budovy školy. (donášková služba, predajcovia, 

návštevy). V prípade potreby privolá učiteľa žiaka, ktorý vykonáva pedagogický dozor. 

Zabezpečuje dezinfekciu multifunkčného ihriska raz denne po odchode žiakov zo školy.  

• Upratovačky - upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa      

potreby, 

             -    vykonávajú dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci,    

pedagogickí     zamestnanci stretávajú raz denne 

                       -  dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré             

používa zvlášť veľký počet ľudí minimálne dvakrát denne a podľa potreby –

( vstupný areál, toalety)  

                            -  priebežne dopĺňajú dezinfekciu, mydlo a papierové utierky na toaletách a 

v triedach  

 

Pedagogickí zamestnanci:  

• je odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, 

v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít, 

 • v prvý deň vyučovania oboznámia žiakov s preventívnymi ochrannými opatreniami,  

• zabezpečujú dodržiavanie preventívnych ochranných opatrení žiakmi 

 • opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní 

 • pred každým odchodom do svojej triedy v prípade výchovno-vzdelávacieho procesu si 

dôkladne umyjú ruky mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd,  

• počas výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v triede zabezpečujú časté intenzívne 

vetranie  



• vyučujúci v triede počas prestávok neopúšťajú skupinu, pokiaľ nie je pedagogický dozor na 

chodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

V Slovenskej Kajni: 29.05.2020                                                            ................................ 

                                                                                                                Mgr.Marián Oľšav 

                                                                                                                  riaditeľ školy 


