
Zásady prevencie Covid 19

Ministerstvo školstva vydalo v súvislosti s pandémiou COVID 19 manuál pre školy zameraný na
prevenciu šírenia nákazy. Podrobne na https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-
1692020/. Riaditeľka školy vydáva nasledovné opatrenia.

ZELENÁ FÁZA
Cesta do školy

1. Dodržiavať pokyny ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Určite rúško, podľa možnosti odstup.
2. Minimalizovať zhromažďovanie sa pred školou.
3. Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. „pendlerov“) dochádzajú
na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.

Pri vstupe do školy

1. Do areálu školy vstupuje žiak s prekrytou tvárou rúškom!
2. Pri vstupe do budovy si žiak dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom

umiestneným v chodbe pri vstupe do budovy.
3. 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), ako aj
inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

4. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára
pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri
opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti
podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

V škole R-O-R

1. Rúško:
 Žiak si na každý deň zabezpečí dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 Počas celého dňa v škole má tvár prekrytú rúškom – vo všetkých vnútorných i

vonkajších priestoroch školy. Zložiť rúško je možné len počas jedla a pitia na
nevyhnutný čas.

2. Odstup:
 Žiaci dodržiavajú dostatočný vzájomný odstup od žiakov iných tried, žiaci sa

nezhromažďujú na chodbách.
 Žiak sa vyhýba fyzickým kontaktom s iným žiakom/učiteľom. Pohyb na chodbách

treba obmedziť na nevyhnutne krátky čas. Po skončení vyučovania sa nezdržiava v
priestoroch školy ani na školskom dvore.

 V triedach žiaci dbajú o pravidelné vetranie.

3. Ruky:
 Žiak dodržiava hygienické zásady – umývanie rúk, priebežná dezinfekcia rúk,

obmedzenie dotyku tváre.
 Žiak používa len svoje učebné pomôcky – učebnica, pero...
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Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

1. Žiak dodržiava pokyny zamestnancov školy – učiteľov a nepedagogických pracovníkov.
2. Akékoľvek zmeny zdravotného stavu počas dňa bezodkladne hlási vyučujúcemu,

prípadne triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí jeho izoláciu a kontaktuje zákonného
zástupcu žiaka.

3. Žiak koná tak, aby svojou ohľaduplnosťou prispel k vytvoreniu bezpečného prostredia.
4. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,

bezodkladne si nasadí rúško, a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej
miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne prevezmú.

5. Žiak podozrivý na ochorenie COVID-19 nenavštevuje školu a škola do usmernenia
príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku
úzkym kontaktom žiaka

6. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená
dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Dezinfekcia priestorov
1. Dezinfekcia dotykových plôch:

 kľučiek, toaliet, vodovodných batérií sa uskutočňuje minimálne 3 krát denne,
 podláh, lavíc, parapetných dosiek sa uskutočňuje minimálne 2 krát denne.

Zákonný zástupca:
1. 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).

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri
sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny
riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na
školský rok 2020/2021.

3. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie
zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka alebo po každom prerušení
dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá Vyhlásenie
zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.

4. V prípade, že má u svojho dieťaťa 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 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.

Opatrenia platia pre zelenú fázu

V Košiciach 27. 8. 2020 Mgr. Jana Šalagovičová
riaditeľka školy
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