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Tento Dodatok k Prevádzkovému poriadku Súkromnej základnej školy bol vydaný v zmysle Opatrení
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/4204/2020 zo
dňa 22.5.2020 a OLP/4083/2020 z 19.05.2020, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej
situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie.
Platnosť Dodatku č.1 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej základnej školy je časovo obmedzená
vydaním nového, aktualizovaného Opatrenia ÚVZSR, alebo ukončením mimoriadnej situácie zo strany
vlády Slovenskej republiky.
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1. Základné opatrenia
1.1. Žiaci sú rozdelení na skupiny, s maximálnym počtom detí 20. Vzhľadom na počet detí v jednotlivých
triedach jednotlivé skupiny zodpovedajú príslušným triedam. To platí pre dopoludňajšie vyučovanie,
aj pre Školský klub detí. Výnimkou sú žiaci triedy 5.A, ktorá bude v prípade zvýšeného záujmu rozdelená
do dvoch skupín.

1.2. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií
žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ má vo výnimočnom prípade právomoc zvážiť v prípade
nízkych počtov žiakov zmenu skupiny až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov
(napr. skupina A sa v stredu zmenší na 5 žiakov, skupina B na 4 žiakov, v pondelok - nasledujúci týždeň
sa tieto skupiny spoja).
1.3. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené
hygienicko – epidemiologické opatrenia.
1.4. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko
– epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi
žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
1.5. Vyučovanie bude prebiehať v čase od 7,00 do 16,00
1.6. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný
príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

2. Povinnosti pred nástupom do školy
2.1. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom zrealizuje prostredníctvom triednych učiteľov
prieskum záujmu o návštevu základnej školy a školského klubu detí.
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2.2. Zriaďovateľ v spolupráci s manažérom vydajú pokyn na zabezpečenie dôkladného čistenia
priestorov základnej školy a školského klubu detí a dezinfekcie priestorov pred otvorením po
mimoriadnom prerušení prevádzky základnej školy a školského klubu detí, kvôli prevencii nákazy
COVID-19.
2.3. Zriaďovateľ v spolupráci s manažérom školy pre všetkých zamestnancov základnej školy a
školského klubu detí a ich prevádzku zabezpečí dezinfekčné prostriedky pre osobnú hygienu a
dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy a školského klubu detí
zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov, dezinfekcie rúk a papierových utierok.

3. Prvý deň vyučovania
3.1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia
dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
3.2. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom
prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

4. Hygienické opatrenia počas prevádzky školy
4.1. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú – majú zákaz vstupu do budovy.
4.2. Zhromažďovanie osôb pred základnou školou je nutné obmedziť na minimum. Sprevádzajúca
osoba odprevadí žiaka k zamestnancovi vykonávajúcemu zdravotný filter. V prípade, že žiak spĺňa
zdravotné požiadavky pre účasť na vyučovaní, sprevádzajúca osoba okamžite opustí areál školy.
4.3. Každý zamestnanec a žiak je povinný absolvovať každodenný ranný zdravotný filter - ranné
meranie teploty a dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom aplikovaným
prostredníctvom automatického dávkovača.
4.3.1. Meranie telesnej teploty sa vykonáva certifikovaným bezkontaktným lekárskym
teplomerom pred vstupom do budovy školy
4.3.2. Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a
na prekrytie horných dýchacích ciest tvárové rúško.
4.3.3. Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť najmenej 2
metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým rúškom.
4.3.4.Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1-3 cm od
pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov výrobcu uvedených v
návode na použitie daného teplomera.
4.3.5 Teplomer sa pravidelne dekontaminuje podľa odporúčania výrobcu.
4.3.6 Ak sa u osoby zistí:
a) zvýšená telesná teplota (do 38°C), sa zamestnanec odošle do domácej izolácie s
odporúčaním, aby si sledoval svoj zdravotný stav. V prípade žiaka je okamžite
kontaktovaný jeho zákonný zástupca, ktorý je povinný dieťa umiestniť do domácej
izolácie. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu zamestnanec alebo zákonný
zástupca žiaka telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára alebo linku 112.
b) telesná teplota 38°C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa
zamestnanec odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledoval svoj
zdravotný stav a telefonicky kontaktoval svojho všeobecného lekára, alebo v prípade
náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy
vedomia, rýchly tep) škola bez odkladu kontaktuje linku 112. V prípade žiaka je
okamžite kontaktovaný jeho zákonný zástupca, ktorý je povinný dieťa umiestniť do
domácej izolácie s odporúčaním, aby sledoval jeho zdravotný stav a telefonicky
kontaktoval všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život
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ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) škola bez
odkladu kontaktuje linku 112.
4.4. Žiak si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Žiak si
následne odchádza umyť do triedy ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko
– epidemiologickými nariadeniami. V každej triede je k dispozícii tečúca voda, mydlo, antibakteriálny
gél, papierové utierky a dezinfekčný prostriedok v rozprašovači.
4.5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných
a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.
4.6. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec má
odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných
prípadoch je povinný nosiť rúško alebo ochranný štít.
4.7. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
4.8. Telesno-výchovne aktivity sa realizujú v exteriéri, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
4.9. Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov sú
organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane
zamestnancov školy.
4.10. Jednotlivé skupiny žiakov sa v exteriéri pohybujú oddelene v minimálne 5 metrovej vzdialenosti
od seba.
4.11. Pri odchode žiaka zo školy je sprevádzajúca osoba povinná počkať pred budovou školy s ohľadom
na fakt, že zhromažďovanie osôb pred základnou školou je obmedzené na minimum. Sprevádzajúca
osoba spolu so žiakom následne okamžite opustia areál školy.
4.11. Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené v bežnej podobe a realizuje sa v zmysle Dodatku
k Prevádzkovému poriadku Výdajnej školskej jedálne pri SZŠ, v ktorom sú presne zadefinované
hygienicko-epidemiologické požiadavky a opatrenia. Jednotlivé skupiny žiakov sa stravujú na základe
časového harmonogramu, aby sa zabránilo osobným kontaktom medzi jednotlivými skupinami žiakov.
4.11. V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v ZŠ riaditeľ školy bezodkladne rieši vzniknutú
situáciu s miestne príslušným RÚVZ (RÚVZ Lučenec), zamestnancami základnej školy, školského klubu
detí a zákonnými zástupcami.

5. Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy
5.1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť prednostne zabezpečujú pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria
do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
5.2. Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) prednostne zabezpečia nepedagogickí zamestnanci,
ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
5.3. K rizikovým skupinám patria:
a. tehotné ženy,
b. osoby staršie ako 60 rokov,
c. osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou,
kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným
syndrómom).
5.4. V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto
skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

6. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
6.1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej
školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
6.2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
6.3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy
do konca školského roku 2019/2020.
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6.4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka
do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
6.5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o
tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho 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 dieťa zo školy vylúčené.

7. Vybavenie priestorov školy dezinfekčnými prostriedkami, upratovanie
7.1. Vo vstupnej hale budovy sú na viditeľnom mieste umiestnené automatické dávkovače
dezinfekcie rúk.
7.2. Každá miestnosť (triedy, školská jedáleň a zborovne) je vybavená tečúcou vodou,
dezinfekčným gélom, mydlom, papierovými utierkami určenými na dezinfekciu rúk
a dezinfekčným roztokom v rozprašovači určeným na dezinfekciu exponovaných povrchov.
7.3. Toalety sú vybavené tečúcou teplou a studenou vodou, mydlom v dávkovači a jednorazovými
papierovými utierkami v zásobníkoch pre bezpečné osušenie rúk.
7.4. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby
dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu.
7.5. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o
potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov
s použitím dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu.
7.6. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a ďalší zamestnanci školy
nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
7.7. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký
počet ľudí sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
7.8. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní
odpadu (napr. odstránením vrchného uzáveru koša a pod.)

8. Dôležité kontakty:
RÚVZ Lučenec:
0905 536 551
0915 885 813
0918 601 924
047/43 235 72
lc.epidemiologia@vzsr.sk

SZŠ Lučenec:
0907 309 755
palesova@sgymlc.sk
0915 849 418
kolbanyi@sgymlc.sk

