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USMERNENIE zriaďovateľky a riaditeľky SZUŠ 
č. 2 k šíreniu COVID-u 19  

 
Vedenie SZUŠ vydáva USMERNENIE č. 2 k šíreniu COVID-u 19, ktorým sa 

stanovujú základné prevádzkové podmienky SZUŠ po dobu trvania pandémie ochorenia 
COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  

Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a 

sú založené na princípe ROR – RÚŠKO, ODSTUP, RUKY. 

 

I. PODMIENKY VSTUPU ŽIAKA do SZUŠ 
1. Zákonný zástupca (rodič) zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať 

pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

2. Zákonný zástupca (rodič) predkladá písomné VYHLÁSENIE zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka 
JEDENKRÁT TÝŽDENNE a po každom prerušení dochádzky žiaka do SZUŠ v trvaní viac ako tri  p o 

sebe nasledujúce dni, pokiaľ zriaďovateľka SZUŠ neurčí inak /príloha č. 1/.  
3. Zákonný zástupca (rodič) predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, 

pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek 
ochorenia.  

4. PRED VSTUPOM DO ŠKOLY: 
▪ bude každému žiakovi, zamestnancovi a iným osobám odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom, 

▪ každý žiak si umyje ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo  
▪ použije dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.  

SZUŠ zabezpečila dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do priestorov školy, a to bezdotykovým 
dávkovačom dezinfekčného prostriedku. 

5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, pokiaľ zriaďovateľka SZUŠ neurčí inak.  Rúška nie 
sú povinní mať žiaci na vyučovaní v predmetoch: dychové nástroje, spev, zborový spev tanečný odbor 

a literárno dramatický odbor, ak to vyžaduje výchovno-vzdelávací proces. 
6. V miestnosti, v ktorej sa zdržujú žiaci, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Odporúčame využiť 

prestávky medzi hodinami vetraním priestorov v danej triede. 
7. Učitelia SZUŠ po každej vyučovacej hodine vydezinfikujú učebné pomôcky,  ktoré používali na vyučovacej 

hodine.    
8. Učitelia SZUŠ budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní 

a kýchaní. Ďalej nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou 
vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.  

 

II.  PODMIENKY VSTUPU ZAMESTNANCOV SZUŠ 
1. Zamestnanci školy nosia rúško v priestoroch školy  a v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

2. Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško aj pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu. 
3. Zamestnanec predkladá písomne ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK pre zamestnancov pred opätovným 

nástupom do zamestnania KAŽDÝ TÝŽDEŇ a po každom prerušení dochádzky do SZUŠ v trvaní viac 
ako tri po sebe nasledujúce dni, pokiaľ zriaďovateľka SZUŠ neurčí inak /príloha č. 2/   

 

III.  PODMIENKY VSTUPU CUDZÍM OSOBÁM do SZUŠ 
1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čes tným 

prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu  sa  rozumie  akákoľvek  iná  osoba  okrem  
zamestnanca  a žiaka školy.  

2. Návštevník predkladá písomne VYHLÁSENIE NÁVŠTEVNÍKA o BEZINFEKČNOSTI pri každom vstupe do 
priestorov školy /príloha č. 3/.  
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IV. PRI PODOZRENÍ na OCHORENIE v prípade ŽIAKA A ZAMESTNANCA SZUŠ 
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 je 
nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať 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 riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.  
4. Ak u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID, tak zákonný zástupca (rodič) informuje 

príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.  
5. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény príslušnému učiteľovi 

a riaditeľke školy, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti  a dorast 
alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Za týchto podmienok je 

dieťa zo školy vylúčené. 
6. Podozrivý žiak nenavštevuje SZUŠ až do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka 

(v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu 
zákonným zástupcom.  

7. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, zákonný zástupca informuje školu, 
výučba pokračuje štandardným spôsobom. 

8. Podozrivého žiaka manažuje príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast,  zákonný zástupca 
informuje školu. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia ALERT.  

 
V. VŠEOBECNÉ PREVENTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA SZUŠ:  

1. DÔRAZNE SA NEODPORÚČA cestovať do zahraničia, najmä do krajín, ktoré sú označené ako červené v 

cestovateľskom semafore. 
2. DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, aby nezaraďovali choré deti do 

kolektívu. Ak učiteľ SZUŠ zistí, že žiak prišiel na vyučovanie s horúčkou, kašľom a s bolesťami v hrdle alebo 
dýchavičnosťou, zavolá rodičovi, aby ho informoval o zdravotnom stave dieťaťa. Zriaďovateľka školy z 

obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva resp. s Úradom verejného zdravotníctva.  

3. Vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi (minimálne 2 m od seba), ktorí majú príznaky infekcie dýchacích 
ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.  

4. SZUŠ zabezpečuje zvýšené hygienické opatrenia sociálnych zariadení a priestorov na škole a na elokovaných 
pracoviskách. 

5. Pri organizovaní kultúrnych podujatí svoje postupy bude škola konzultovať s úradom verejného zdravotníctva 
(regionálnym hygienikom).  

 

Usmernenie SZUŠ č. 2 vychádza z výstražného systému ALERT, ktorý je skoncipovaný v troch 

úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho pozitívneho 

žiaka či zamestnanca na COVID 19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca s 
potvrdeným COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viacerých prípadov 

(epidemický výskyt) u žiakov alebo zamestnancov.  
 

Call centrá: 
· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky     - 0917 222 682 
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici   - 0918 659 580 
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom   - 045/672 49 67 

 


