
                                                                           

 

 

 

 

Pokyny k organizácii  vyučovacieho procesu  

na Strednej zdravotníckej škole v Žiline  

a na pracoviskách praktického vyučovania školy 

v školskom roku 2020/2021 

 

Pokyny riaditeľky školy sú vypracované v súlade s manuálom pre SŠ „ Organizácia a 

podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického 

vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“, ktorý 

bol vydaný MŠVVaŠ SR. 

Dokument stanovuje  základné prevádzkové podmienky Strednej zdravotníckej školy v Žiline 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potrebu dodržiavania protiepidemických 

opatrení vo veci: 

 prevádzky a vnútorného režimu školy, 

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove 

a vzdelávaní vrátane BOZP žiakov pri praktickom vyučovaní. 

Pokyny sú vypracované v troch úrovniach: v zelenej, oranžovej a červenej fáze. 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy SZŠ nemá žiadneho žiaka či zamestnanca, u ktorých je 

podozrenie na infikovanie. 

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. 

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov 

alebo jedného prípadu nepedagogického zamestnanca alebo jedného prípadu u pedagogických 

zamestnancov. 
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Zelená fáza 

Základné pokyny 

1. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností je volená tak, aby boli 

zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. 

 

2. Na vchodových dverách budovy školy je zverejnený oznam, ktorý uvádza, za akých 

podmienok nemôže žiak vstúpiť do školy.  

 

3. Rodičia a iné cudzie osoby do budovy nevstupujú. 

 

4. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školskej jedálne vyplňujú „ 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy“. Tlačivo je 

k dispozícii na vrátnici školy, po jeho vyplnení  sa odovzdáva vrátničke školy.  

( príloha č.1) 

 

5. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni všetci zamestnanci školy 

a školskej jedálne predkladajú na sekretariáte riaditeľky školy písomné vyhlásenie „ 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania“ o tom, že 

neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie. 

(príloha č. 2) 

 

6. Pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID -19, 

prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania sú vyčlenené priestory: 

 učebňa č.12 – počas vyučovania v škole, 

 šatňa č. 64 – počas praktického vyučovania vo FNsP Žilina ( dozor 

vyučujúceho OP), 

 izolačná miestnosť určená iným poskytovateľom praktického vyučovania. 

Miestnosti ( učebňa č.12 a šatňa č. 64)  štandardne slúžia aj na účely výchovno- 

vzdelávacieho procesu. Ak bude do nich umiestnený podozrivý žiak, následne po ich 

opustení týmto žiakom musia byť dôsledne vydenzifikované a vyvetrané. 

 

 

7. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 sú založené na princípe ROR: 

 

RÚŠKO  ODSTUP  RUKY 

 

RÚŠKO 

Sú to opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu 

patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch – v škole  sa 

nepoužívajú klimatizačné zariadenia a ventilátory. 

V dňoch od 2.9. do 23.9.2020: 

 žiaci nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy vrátane svojej triedy v rámci 

výchovno - vzdelávacieho procesu, na pracoviskách praktického vyučovania nosia 

rúška v súlade s aktuálnymi opatreniami zariadenia, 

 pedagogickí zamestnanci  nosia rúška alebo ochranný štít - všade vo vnútorných 

priestoroch školy vrátane triedy v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu, 

 nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúška alebo ochranný štít všade vo 

vnútorných priestoroch školy, 



 nepedagogickí zamestnanci školskej jedálne: 

- pri výdaji jedla - nosia rúška alebo ochranný štít, 

- pri príprave jedla vo vnútorných priestoroch kuchyne sa povoľuje pohybovať bez 

prekrytia horných dýchacích ciest a to v prípade, ak sú od seba vzdialení 

minimálne 2 metre alebo sa nachádzajú  na pracovisku sami. 

V dňoch od 24. 09. 2020: 

 žiaci: 

- nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy okrem triedy a interných 

priestorov školy, kde prebieha vyučovací proces, ak nebude určené inak 

nariadením ÚVZ SR,  

- nosia rúška pri vyučovacom procese, kedy dochádza k premiešavaniu žiakov 

z rôznych tried, 

 

 pedagogickí zamestnanci: 

- nosia rúška alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy okrem 

triedy a interných priestorov školy, kde prebieha vyučovací proces, ak nebude 

určené inak nariadením ÚVZ SR, 

- nosia rúška pri vyučovacom procese, kedy dochádza k premiešavaniu žiakov 

z rôznych tried, 

 

 nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúška alebo ochranný štít: 

- všade vo vnútorných priestoroch školy, v čase po uplynutí výchovno 

vzdelávacieho procesu žiakov denného štúdia sa povoľuje pohybovať sa bez 

prekrytia horných dýchacích ciest a to v prípade, ak sú od seba, alebo od iných 

osôb vzdialení minimálne 2 metre alebo sa nachádzajú  na pracovisku sami. 

- všade vo vnútorných priestoroch školy s výnimkou kancelárií, ak sú od seba alebo 

iných osôb vzdialení minimálne 2 metre alebo sa nachádzajú na pracovisku sami. 

 

 nepedagogickí zamestnanci školskej jedálne: 

- pri výdaji jedla - nosia rúška alebo ochranný štít, 

- pri príprave jedla vo vnútorných priestoroch kuchyne sa povoľuje pohybovať bez 

prekrytia horných dýchacích ciest a to v prípade, ak sú od seba vzdialení 

minimálne 2 metre alebo sa nachádzajú  na pracovisku sami. 

 

 zamestnanci školy upozorňujú opakovane žiakov na dodržiavanie hygienických 

pravidiel  pre kašľaní a kýchaní. 

 

                    ODSTUP 

Sú to opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových 

aktivít. 

 Pedagogickí zamestnanci v priestoroch školy a priestoroch pracovísk praktického 

vyučovania v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami 

a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia vzájomné rozostupy medzi žiakmi 

a rozostupy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami pri výchovno - 

vzdelávacom procese. 

 

 Nepedagogickí zamestnanci udržiavajú odstupy. 

 

 Škola minimalizuje zhromažďovanie osôb pre školou. 



RUKY 

Sú to opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu sliznice. Okrem 

osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov 

s frekventovaným dotykom. 

 Škola zabezpečuje dezinfekčné prostriedky pre  hygienu a dezinfekciu a osobné 

ochranné prostriedky pre zamestnancov školy. 

 

 Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy sa uskutočňuje dezinfekčným 

prostriedkom umiestneným pri vrátnici školy. 

 

 Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými opatreniami. 

 

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovačoch a jednorazovými papierovými utierkami. 

Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky ( v kabinetoch). 

 

 Koše na odpad sú bez vrchného uzáveru, aby sa znemožnil fyzický kontakt rúk 

s košom. 

 

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch 

 

 Upratovací personál používa rukavice pri likvidácii odpadov, dezinfekcii a podľa 

potreby. 

 

 Zamestnanci školskej jedálne používajú rukavice pri príprave jedla, výdaji jedla, 

likvidácii odpadov, dezinfekcii a podľa potreby. Umývajú si často ruky mydlom 

a teplou vodou. 

 

 V dňoch od 2.9. do 23.9.2020 sa v priestoroch školy a ŠJ: 

- toalety upratujú a dezinfikujú minimálne 3x denne a podľa potreby, 

- všetky miestnosti, v ktorých sa zdržujú žiaci a zamestnanci školy dôkladne čistia 

najmenej 1x denne, 

- kľučky dverí, zábradlie, stoly a stoličky v školskej jedálni, iné dotykové plochy, 

ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí dezinfikujú minimálne 2x denne a podľa 

potreby. 

 

 V dňoch od 24. 09. 2020 sa v priestoroch školy a ŠJ: 

- toalety upratujú a dezinfikujú minimálne 2x denne a podľa potreby, 

- všetky miestnosti, v ktorých sa zdržujú žiaci a zamestnanci školy dôkladne čistia 

najmenej 1x denne, 

- kľučky dverí, zábradlie, stoly a stoličky v školskej jedálni, iné dotykové plochy, 

ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí dezinfikujú minimálne 2x denne a podľa 

potreby. 

 

 Zamestnanci školskej jedálne dodržiavajú frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie 

v prevádzke ( druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich 

pomôcok ( a viesť súvisiacu dokumentáciu, vrátane spôsobu príjmu a preberania 

surovín podľa PP. 

 

 



Vstupný filter 
 

1. Vstupným filtrom prechádzajú: 

 všetci zamestnanci školy  a školskej jedálne, 

 všetci žiaci. 

 

2. Službu konajúci pedagogickí zamestnanci zabezpečujú  od 2.9.2020 do 23.9.2020 

ranný vstupný filter pri: 

 vstupe do budovy školy, 

 vstupe na klinickú odbornú prax – pracoviská  FNsP: 

- žiak prechádza prvým filtrom FNsP pre jej potreby – v prípade podozrivej 

osoby je žiak transportovaný do izolačnej miestnosti FNsP, následne 

telefonicky informuje vyučujúcu OP o tejto skutočnosti, 

- druhým školským filtrom prechádza vo vestibule ODCH oddelenia alebo 

po vstupe do budovy OLVaS ( odbor ASV) – žiak má zakázané vstúpiť do 

šatne bez vstupného filtra. 

 vstupe na klinickú odbornú prax – pracoviská  iných zariadení: 

-     riadi sa pravidlami daného zariadenia. 

 

3. Vstupný filter: 

 meranie teploty bezdotykovým teplomerom, 

Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2o C. Ak je vstupujúcemu do budovy 

nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5o C, meranie sa 

zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná 

teplota viac ako 37-37,5o C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich 

minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37o C, nebude mu umožnené 

zúčastniť sa vyučovania.  

Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude 

umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný 

zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti 

a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa 

bezodkladne vyzdvihne.  

 kontrola dezinfekcie rúk, 

 usmernenie žiakov do tried, šatní. 

 

4. Každý žiak a zamestnanec prechádza denným filtrom iba 1x, podľa toho, kde sa 

začína jeho vyučovanie ( škola alebo pracovisko OP). 

 

Službu konajúci pedagogický dozor 

1. Každý pracovný deň zabezpečujú dozor v priestoroch školy 3 a v priestoroch FNsP 1-

2 určení pedagogickí zamestnanci. 

 

2. Čas služby: 

 škola:  

 pondelok až štvrtok: 

- od 6:45 hod. – 7:50 hod pri vstupe do školy ( 3 PZ), 

- od 7:50 hod - 14:45 hod – na jednotlivých poschodiach podľa rozpisu.  



 piatok: 

- od 6:45 hod. – 7:50 hod pri vstupe do školy (3PZ), 

- od 7:50 hod - 13:45 hod – na jednotlivých poschodiach podľa rozpisu.  

 

 FNsP:  

 pondelok až piatok: 30 minút pred začiatkom OP. 

 

 iné pracoviská – podľa interných pravidiel. 

3. V jedálni  zabezpečuje dozor v čase od 12:15 hod. do 12:45 hod PZ, ktorý má službu 

na prízemí. 

 

4. V prípade neprítomnosti PZ na prízemí vykoná filter službu konajúca vrátnička. 

 

5. Službu konajúci pedagogický zamestnanec má v uvedenom čase pri vstupnom  filtri 

rúško alebo ochranný štít, rukavice a teplomer ( rukavice a teplomer si prevezme 

z vrátnice školy). 

 

6. Žiaci sa v dňoch od 2.9. do 23.9. 2020 neprezúvajú, po rannom filtri odchádzajú 

priamo do učební. 

 

7. V čase prestávok medzi hodinami vykonávajú dozor na každom poschodí školy 

(eliminujú zhromažďovanie žiakov na chodbách, upozorňujú žiakov na hygienické 

opatrenia, kontrolujú učebne,...) 

 

 

 

Povinnosti zákonných zástupcov a žiakov 
 

1. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

2. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení 

pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie 

rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ 

SR).  

3. Žiak dodržuje všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky 

školy. 

 

4. Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári, dodržujú odstupy , dezinfikujú si 

ruky pri vrátnici školy a riadia sa pokynmi službu konajúcim pedagogickým dozorom. 

 

5. Každý žiak má 2 rúška  (jedno na tvári a druhé náhradné) a papierové jednorazové 

vreckovky.  

 

6. Žiaci sa v dňoch od 2.9. do 23.9. v budove školy neprezúvajú, po  vstupnom filtri 

odchádzajú priamo do učební. 

 

7. Žiak predkladá triednemu učiteľovi pri prvom nástupe do školy čestné prehlásenie „ 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka 

pred nástupom do strednej školy“ ( príloha č.3). 

 

8. Žiak predkladá triednemu učiteľovi po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 

viac ako 3 dni písomné vyhlásenie „ Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého 



žiaka o bezinfekčnosti“  o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie (príloha č.4) 

 

9. V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené 

ochorenie na COVID -19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa 

a riaditeľku školy.  

 

10. 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. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia 

uvedené povinnosti osobne. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do 

školy.  

 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 
 

1. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej formy v súlade s hygienicko-

epidemiologickými opatreniami. 

 

2. Umožňuje sa spájať dvojhodinovky ( ak ide o 4. a 5. vyučovaciu alebo 5. a 6. 

vyučovaciu hodinu) do celku a následne sa naobedovať ( najskôr však od 12:00 hod). 

Vyučujúci ospravedlnia neskorší príchod žiakov na 6. vyučovaciu hodinu 

z prevádzkových dôvodov v školskej jedálni. 

 

3. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa ŠkVP. Praktické vyučovanie na 

pracoviskách zamestnávateľa sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR. 

 

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

 

5. Podľa možností a obsahu vzdelávania je možné organizovať vyučovací proces vonku 

v areáli školy alebo mimo neho. 

 

6. Počas prestávky medzi hodinami sa žiaci zdržujú v priestoroch danej triedy pri 

priamom vetraní.  

 

7. Učebne sa nezamykajú z dôvodu eliminácie zdržiavania sa žiakov v priestoroch 

chodieb (okrem laboratórií 1, 2 a 3). 

 

8. Pedagogický dozor zabezpečuje elimináciu prechádzania sa po chodbe. 

 

9. Telesná a športová výchova sa realizuje v čase od 2.9 do 23.9. 2020 len v exteriéri, 

telocvičňa a iné vnútorné priestory na šport sa do 23.9.2020 nevyužívajú. 

 

10. Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné (potrebné sú pri príprave jedál na 

predmetoch EPP a FLV v odbore ASV). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stravovanie 

 
1. Dodržiava sa prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov – dodržiavanie zásad 

systému HACCP. 

 

2. Žiaci a zamestnanci školy vstupujú do jedálne v rozostupoch.  

 

3. Pri vstupe do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk. 

 

4. Rúško sa skladá z tváre až pri stole. 

 

5. Výdaj jedla sa uskutočňuje do 3 hodín od jeho prípravy, čiže do 14:00 hod. 

 

6. Pokrmy, nápoje,  čisté hygienicky balené príbory vydáva personál kuchyne 

 

7. Chlieb a ovocie vydáva stravníkovi poverený zamestnanec v jednorazových 

rukaviciach, preto nemusia byť balené. 

 

8. Žiaci sa pri stravovaní nestretávajú s cudzími stravníkmi: 

cudzí stravníci  čas výdaja  11:00 – 12:00 hod 

žiaci a zamestnanci čas výdaja  12:00 – 14:00 hod 

 

9. Dozor v čase obednej prestávky v jedálni (aj rad pred jedálňou) zabezpečuje po 

dohode jeden zo službu konajúcich pedagogických zamestnancov. 

 

10. Po dojedení žiaci okamžite opúšťajú priestory jedálne. 

 

Podozrenie na ochorenie 

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID -19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, 

hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) 

nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo priestorov OP. 

 

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

bezodkladne si nasadí rúško a je nutné ho umiestniť do samostatnej izolačnej 

miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Žiak 

nezostáva bez dozoru. Plnoletý žiak informuje rodičov, následne postupuje podľa 

pravidiel uvoľňovania plnoletého žiaka z vyučovania ( školský poriadok) a okamžite 

odchádza domov s rúškom na tvári. 

 

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

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu 

v najkratšom možnom čase s rúškom na tvári. 

 

4. V prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca sa riadi škola usmerneniami 

z oranžovej fázy. 

 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia na COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca sa 

postupuje podľa pokynov v časti oranžová a červená fáza. 



Pracovno-právne vzťahy 

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

zmluvy a pracovnej náplne.  

 

2. Zamestnanec školskej jedálne si kontroluje aktuálny zdravotný stav ( pred odchodom do 

práce si zmeria telesnú teplotu, v prípade zvýšenej teploty nad 37,5o C zostáva doma 

a túto skutočnosť bezodkladne oznámi zamestnávateľovi; následne kontaktuje svojho 

ošetrujúceho lekára a to v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným 

systémom – kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha...) 

 

3. Ak zamestnanec školskej jedálne žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na 

COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou 

v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe; musí 

bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takom prípade je z prípravy 

stravy vylúčený. 

 

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

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

zamestnávateľ môže:  

 sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce) alebo  

 ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 

práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oranžová fáza 

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID -

19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom 

pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu. Uskutoční sa mobilizácia skladových 

zásob OOPP a dezinfekčných opatrení. 

Žiaka alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine príslušný RÚVZ alebo spádový 

všeobecný lekár. 

V prípade, že:  

1. 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 RUVZ,  

2. 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 RUVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, škola kontaktuje miestne 

príslušné RUVZ a informuje o podozrení u žiaka / pracovníka,  

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

poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka:  

Podozrivý žiak nenavštevuje strednú školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 

výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom1 žiaka (napr. 

spolužiaci v triede). 

Úzke kontakty 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. 

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

 negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka 

do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci 

prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha) 



 pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v 

domácom prostredí až do doby určenia postupu miestne príslušného RUVZ. Ak 

vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do 

doby určenia iného postupu miestne príslušným RUVZ.  

 Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa 

usmernenia tohto materiálu.  

 Stredná škola podľa svojich možností organizuje dištančné vzdelávanie v predmetoch 

všeobecného vzdelávania a v odborných vyučovacích predmetoch teoretického 

vyučovania.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického zamestnanca  

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

osoby z jeho úzkych kontaktov do usmernenia príslušným RUVZ (napr. napríklad kolegovia z 

kabinetu).  

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

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RUVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

pracovníka do pracovného procesu,  

 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 

RUVZ a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto dokumentu.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického zamestnanca  

Podozrivý zamestnanec nevykonáva pracovnú činnosť, je v domácom prostredí rovnako ako 

osoby z jeho úzkych kontaktov do usmernenia príslušným RUVZ (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: 

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce; 

podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RUVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

pracovníka do pracovného procesu,  

 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RUVZ a 

prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu,  

 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 RUVZ.  

 

 



Pracovno-právne vzťahy 

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

zmluvy a pracovnej náplne.  

2. Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „žiaka“, pedagogický zamestnanec, ktorý 

bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede, na odbornej 

praxi,  poskytoval výchovné poradenstvo, a pod.), odchádza do domácej izolácie, 

zamestnávateľ v uvedenom prípade ospravedlní neprítomnosť vyššie uvedeného 

zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na 

strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do 

získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu.  

Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec a ďalej 

pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.  

3. Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „zamestnanca“ (pedagogický zamestnanec 

alebo nepedagogický zamestnanec), tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie, 

zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy 

(uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka 

práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu.  

Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec 

a nepedagogický zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s 

pracovnou zmluvou.  

Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ.  

Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní 

neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. 

prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až 

do získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho testu.  

Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo 

nepedagogický zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s 

pracovnou zmluvou.  

4. Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec zo 

subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú 

činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: 

o sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 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.  

 

 

 

 

 

 



Červená fáza 

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

jedným nepedagogickým zamestnancom alebo jedným pedagogickým zamestnancom alebo v 

prípade nariadenia ÚVZ SR.  

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:  

V prípade potvrdeného žiaka:  

 ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie v 

triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a prerušiť vyučovanie ich úzkych 

kontaktov. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo 

miestne príslušného RUVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika,  

 ak sa 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,  

 po ukončení šetrenia miestne príslušného RUVZ sa škola vracia do zelenej fázy.  

V prípade potvrdeného pedagogického zamestnanca :  

 odoslať do domácej izolácie osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca; ďalej sa 

postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného 

RUVZ.  

 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 zamestnanca: 

 odoslať do domácej izolácie osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa 

postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného 

RUVZ.  

 V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika.  

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom 

alebo zamestnancom: 

 škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.  

 

 

 



Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

1. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľka školy zváži a po dohode 

s príslušným RÚVZ: 

o kombinovaný spôsob vyučovania (prezenčný a dištančný) podľa výskytu 

ochorenia, podľa ročníkov, tried. 

o praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa bude prerušené do doby 

rozhodnutia RÚVZ. 

o Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude nutné voliť tak, 

aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 

2. Škola má možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a upravovať obsah 

a formu vzdelávania. 

 

3. Škola neorganizuje viacdňové školské výlety, spoločenské akcie a iné hromadné 

podujatia.  

 

4. Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter. 

 

5. Žiaci vstupujú v rozostupoch, rúška nosia všade vo vnútorných priestoroch vrátane svoje 

triedy. 

 

6. Pedagogický zamestnanec nosí stále rúško alebo ochranný štít. 

 

7. Vyučovací proces podľa možností môže prebiehať vonku v areály školy alebo mimo 

neho. 

 

8. Dôkladné čistenie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne, ostatné 

miestnosti sa dôkladne čistia jedenkrát denne. 

9. Dezinfekcia rúk je zabezpečená v každej učebni. 

 

10. Dezinfekcia dotykových plôch (kľučky na dverách) sa vykonáva minimálne dvakrát 

denne. 

Pracovno-právne vzťahy 

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

zmluvy a pracovnej náplne.  

2. Počas prerušenia vyučovania zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ na 

pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku 

laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický 

zamestnanec a ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou 

zmluvou.  

3. Ak je výchova a vzdelávanie organizované ako dištančné, pedagogický zamestnanec 

zabezpečuje dištančné vzdelávanie formou práce z domu (home office) a patrí mu 

príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce. Vykonávanie práce z domu je 

riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako, ako na 

„pracovisku“, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi 

prináleží príslušný plat. 



4. Ak po obnovení vyučovania niektorý zamestnanec zo subjektívnych dôvodov 

(nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na 

pracovisku, zamestnávateľ môže:  

o sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy a školského 

zariadenia 

 

2. Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania 

 

3. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka 

pred nástupom do strednej školy 

 

4. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

 

 



príloha č.1 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy 
a školského zariadenia 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zamestnanca:  

Adresa zamestnanca:  

Telefón:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnanca, v súvislosti so 
začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. 
koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli 
bezpečným miestom pre zamestnanca v pracovnom procese. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec 

Vyhlasujem, že som cestoval v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že som sa zúčastnil hromadného podujatia1 od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo 
Slovenskej republiky: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 
Váš zdravotný stav zdravotný stav osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, 
s ktorými ste v častom kontakte do 16.9.2020. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a  chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste 
povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle 
jeho odporúčaní a nenavštevovať školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že mi Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia z „červených krajín,“ 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by som ja, moji rodičia alebo 
iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu 
ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, 
hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 2 

Podpis zamestnanca:  

 

 

                                                           
1 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 
2 zamestnanci v úzkom kontakte s podozrivými resp. nakazenými osobami s COVID-19, teda tzv. pracovníci  ”prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú 

len k príznakom akútneho ochorenia a k nariadeniu karantény 



príloha č.2 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno:  

Priezvisko:  

Dátum narodenia:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania 
po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-19, resp. 
koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých 
zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

Vyhlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

 
Ak sa u zamestnanca vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov (na otázku odpovedá – nie), 
neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce 
domov. 
Následne zamestnanec telefonicky alebo e-mailom kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý určí 
podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade, že sa 
u neho vyskytnú  ťažkosti v domácom prostredí. Zamestnanec bude následne informovať zamestnávateľa - 
či má na daný alebo nasledujúci deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je PN, alebo na základe 
konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do 
práce. 
 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka 
zamestnancom) je postup rovnaký. 

 

Dátum:  ........................................... 

 podpis zamestnanca 

 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude v platnosti (používaný) do doby skončenia pandémie 

koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 

GDPR.  



príloha č.3 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka 
alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, 

jazykovej školy alebo školského internátu 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

Meno žiaka:  

Adresa zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

Telefón zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia žiaka, v súvislosti so začiatkom školského 
roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, 
aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre žiakov v  procese vzdelávania 
a výchovy. 

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca žiaka resp. plnoletý žiak: 

Vyhlasujem, že moje dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 
Plnoletý žiak: Vyhlasujem, že som vycestoval/a v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia3 od 17. 8. do 1. 9. 2020: 

Plnoletý žiak: Vyhlasujem, že som sa zúčastnil/a hromadného podujatia od 17. 8. do 1. 9. 2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať 

zdravotný stav žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je 

žiak v častom kontakte do 16.9.2020. 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a  chuti, 

hnačka, bolesti hlavy) u žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, 

ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať 

v zmysle jeho odporúčaní a žiak nenavštevuje školu do doby určenej príslušným lekárom.  

Ďalej vyhlasujem, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia 

– „červených krajín“ zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by 

dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke 

osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné 

ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové 

ochorenie s vyrážkami) 4. 

Podpis zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

                                                           
3 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 
4 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) 
a k nariadeniu karantény. 



príloha č.4 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že žiak/ja ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavuje/m príznaky 

akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 

neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 

sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, 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), že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast menovanému žiakovi/mne nenariadil karanténne opatrenie 

(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by žiak/ja, jeho/moji rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním/so 

mnou žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku 

s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 

vyrážkami) 5. 

 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného 
zástupcu/plnoletého žiaka: 

 

Adresa zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  

Telefón zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  
Podpis zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  
 

 

 

                                                           
5 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) 
a k nariadeniu karantény. 


