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ÚVODNÉ USTANOVENIA
ČI.1

Predmet a účel úpravy

Oznámenie o prevádzke školy počas pandémie ochorenia COVID-19 je vnútorný 
predpis informatívneho charakteru, ktorý oboznamuje so základnými prevádzkovými 
podmienkami Súkromného gymnázia, Dneperská 1 Košice po dobu trvania pandémie 
ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania proti-epidemických opatrení a odporúčaní, 
na základe Manuálu MŠ SR pre školy ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a 
vzdelávania pre školský rok 2020/2021.Upravuje iba tie základné prevádzkové 
podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok 
vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
ČI.2

1. Základné prevádzkové podmienky školypo dobu trvania pandémie ochorenia COVID-
19sa riadia výstražným systémom rozlišujúcim tri úrovne opatrení:

a) zelená fáza,

b) oranžová fáza,

c) červená fáza.

2. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho žiaka či zamestnanca, u 
ktorých je podozrenie na infikovanie (ďalej len „podozrivý žiak, zamestnanec“).

3. Oranžová  fáza  nastáva  v prípade  podozrivého  žiaka  alebo  zamestnanca školy z 
ochorenia  COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení 
zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na pripadnú červenú fázu.   

4. Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi 
žiakmi, nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagogickým 
zamestnancom/odborným zamestnancom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.

ZELENÁ FÁZA
ČI.3

Základné opatrenia

1. Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý uvádza, za akých podmienok 
nemôže vstúpiť žiak do školy (príloha č. 1).

2. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností škola volí tak, aby boli zaistené 
hygienicko-epidemiologické opatrenia.

3. Pedagogickí zamestnanci školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 
nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia vzájomné rozostupy medzi 
žiakmi a rozstupy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami pri výchovno-vzdelávacom  
procese. 
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ČI.4

Opatrenia zriaďovateľa školy

Zriaďovateľ školy zabezpečí:

a) dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj 
osobné ochranné prostriedky,

b) pre prevádzku školy primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na 
papierové utierky k umývadlám, vrátane papierových utierok,

c) v prípade podozrenia na ochorenie COVID–19 v škole, bezodkladne riešenie 
vzniknutej situácie podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza,

d) vyčlenenie priestoru s rozlohou 12 - 15m2 a priamym vetraním pre účely izolácie 
žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného 
prenosného ochorenia počas vyučovania. 

ČI.5

Opatrenia riaditeľky školy

Riaditeľka školy zabezpečí:

a) vydanie pokynov upravujúcich podmienky školy na obdobie školského roku 
2020/2021 vo veciach:

- prevádzky a vnútorného režimu školy na školský rok 2020/2021,

- podmienok  na zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany   zdravia   žiakov   pri   výchove a 
vzdelávaní vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov;

b) vyplnenie dotazníkakaždým zamestnancom školy o zdravotnom stave pred jeho 
nástupom do zamestnania pri prvom nástupe do práce; každý zamestnanec 
predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné 
vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie;

c) v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku školy;

d) ranný filter pri vstupe do budovy školy;

e) v prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 
COVID-19, postupuje podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová a Červená  
fáza.

ČI.6

Zákonný zástupca žiaka

Zákonný zástupca žiaka:

a) zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 
do budovy školy a pri odchode žiaka z budovy školy  (nosenie rúšok, dodržiavanie 
odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),



Oznámenie o prevádzkeškolypočaspandémieochorenia COVID-19

S t r a n a 4 | 8

b) zabezpečí pre  svoje  dieťa  každý  deň  dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri 
sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,

c) dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Súkromného 
gymnázia pre  školský rok 2020/2021,

d) predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie,  alebo po každom 
prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné 
vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 
nariadené karanténne opatrenie,

e) 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 bezodkladné 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. 

ČI.7

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

ČI.8

Preventívne opatrenia školy

1. Opatrenia školy smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného 
zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

2. Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných 
tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných 
priestoroch. 

3. Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie 
skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom zaviesť v maximálnej 
miere objednávanie na časový interval namiesto čakania v radoch.

4. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na 
sliznice. Okrem osobnej hygieny je to aj čistenie kontaktných povrchov a 
minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

ČI.9

Pravidlá prevádzky školy

1. Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy a v priestoroch školských 
chodieb.

2. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-
epidemiologickými nariadeniami.

3. Žiak nosí  rúško  všade  vo  vnútorných  priestoroch školy,  okrem  svojej  triedy a 
interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je 
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určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

4. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s 
aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

5. Pedagogickým zamestnancom sa odporúča nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone 
výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný 
štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

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

7. Dodržiavať  hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.

8. Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. 

9. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa 
potreby.

10. Dôkladné  čistenie  všetkých  miestností,  v  ktorých  sa   žiaci,  pedagogickí    
zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz 
denne.

11. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 
zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby 
(kľučky dverí apod.).

ČI.10

Postup pri podozrení na ochorenie

1. 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) 
nesmie vstúpiť do priestorov školy.

2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 
bezodkladne si nasadí rúško a škola ho umiestni do samostatnej izolačnej miestnosti, 
a kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

3. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v 
najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

4. V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z 
Oranžovej fázy tohto dokumentu.

ORANŽOVÁ FÁZA
ČI.11

Potvrdenie podozrenia na ochorenie

1. Žiaka, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ 
alebo spádový všeobecný lekár. 

2. V prípade, že:
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a) miestne príslušný RUVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo 
zamestnanca školy:

- škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú 
súčinnosť miestne príslušnému RUVZ;

b) 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/zamestnanca,

- škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a 
poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.

ČI.12

Opatrenia pri podozrení v prípade žiaka

1. Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 
výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka 
(napr. spolužiaci v triede).

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

a) 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;

b) 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.

3. Ak sa pozitivitapotvrdí u 2 a viac žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa 
usmernenia tohto materiálu.

4. Škola organizuje dištančné vzdelávanie v predmetoch všeobecného vzdelávania. 

ČI.13

Opatrenia pri podozrení v prípade pedagogického zamestnanca

1. 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). 

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

a) 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;

b) pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 
RUVZ a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. 



Oznámenie o prevádzkeškolypočaspandémieochorenia COVID-19

S t r a n a 7 | 8

ČI.14

Opatrenia pri podozrení v prípade nepedagogického zamestnanca

1. Podozrivý zamestnanec nevykonáva pracovnú činnosť, je v domácom prostredí 
rovnako ako osoby z jeho úzkych kontaktov do usmernenia príslušným RUVZ. 

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

a) 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;

b) pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 
RUVZ a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto dokumentu.

ČI.15

Opatrenia pri podozrení v prípade zákonného zástupcu alebo osoby  v úzkom 
kontakte so žiakom

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

ČERVENÁ FÁZA
ČI.16

Opatrenia pri potvrdení v prípade žiaka

1. Ak sa  ochorenie  COVID-19  potvrdí u 2  a  viac  žiakov,  škola preruší vyučovanie v 
triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a preruší 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.

2. 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.

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

ČI.17

Opatrenia pri potvrdení v prípade pedagogického zamestnanca

1. Škola odošle 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.

2. Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 
školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 
starostlivosti. 
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ČI.18

Opatrenia pri potvrdení v prípade nepedagogického zamestnanca

Škola odošle 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.

ČI.19

Opatrenia pri potvrdení v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom 
kontakte so žiakom alebo zamestnancom

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

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 20

Spoločné ustanovenia

1. Súčasťou oznámenia o prevádzke školy počas pandémie ochorenia COVID-19 je 
Oznam zákonným zástupcom a žiakom (príloha č. 1).

2. Oznámenie o prevádzke školy počas pandémie ochorenia COVID-19 je vydané v 
súlade sManuálom pre stredné školy upravujúcim organizáciu a podmienky výchovy a 
vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 odporúčaným 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čl. 21
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia oznámenia o prevádzke školy počas pandémie 
ochorenia COVID-19 je možné vykonať len jeho dodatkom, ktorý schváli riaditeľ 
školy.

2. Oznámenie o prevádzke školy počas pandémie ochorenia COVID-19 je platné 
dátumom schválenia riaditeľkou školy a účinné dňom 01.09.2020.

V Košiciach, dňa 20.08.2020 

_____________________________________

podpis štatutárneho orgánu


