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Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské 

zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a 

akademický rok 2020/2021. 

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  

 

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec 

od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a 

ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení. 

  

Základná škola Staré Hory bude rešpektovať a riadiť sa týmto manuálom v plnom 

rozsahu, predovšetkým : 

(ostatné, podľa Manuálu... a v súlade s platnými opatreniami ) 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy 

a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (MŠVVaŠ SR - príloha 1a). Pod cudzou osobu 

sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente 

nižšie.   

 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame 

využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je 

možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok  

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

 Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri 

sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (MŠVVaŠ SR - 

príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri 

po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že 
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žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá 

nariadené karanténne opatrenie (MŠVVaŠ SR - príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných 

(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie 

o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o 

bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

 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. 

 Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. 

 Školský klub detí funguje, kde je minimalizované premiešavanie detí z jednotlivých tried. V 

prevádzke má naša škola jednu jednotku ŠKD. 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú 

založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup 

je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových 

aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie 

z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie 

kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 

Odporúča sa: 

 Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

 Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre 

prípad znečistenia svojho používaného rúška). 

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

epidemiologickými nariadeniami. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných 

priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia 

ÚVZ SR. 

 Pred vstupom do školy, učebne, jedálne, po wc je potrebné použiť dezinfekciu. 

 

Zariadenia školského stravovania: 

 v priestoroch zariadení školského stravovania je zákaz pohybu cudzích osôb, 
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 vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami 

(rúško, šatka), 

 povinnosť nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, 

 dezinfekcia rúk všetkých osôb voľne dostupnou dezinfekciou pri vstupe do budovy jedálne, 

 stravu deťom vydáva personál spolu s hygienicky baleným príborom, deti si sami jedlo a nápoje 

neodoberajú,   

 žiaci si stravu vyzdvihnú v školskej jedálni za dodržania nasledovných hygienických podmienok: 

o žiaci pri vstupe do školskej jedálne musia použiť dezinfekciu, 

o rešpektovanie minimálneho kontaktu osôb,  

o počas prítomnosti v školskej jedálni si žiaci prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré si 

zložia iba počas konzumácie obeda, 

o dozorkonajúci učiteľ za dodržania hygienických opatrení podá stravníkovi tácku s príborom 

zabaleným do papierovej servítky a pracovník vydávajúci stravu mu na ňu položí jedlo, 

o po odstravovaní sa žiak odnesie použitý riad na určené miesto a hneď opúšťa priestory školskej 

jedálne, 

 stravovanie detí  je zabezpečené v bežnej podobe za dodržania prísnych hygienických opatrení, 

presným určeným zasadacím poriadkom 

 počas stravovania vo výdajnej jedálni  sa rôzne skupiny detí nestretávajú, 

 v čase mimoriadnej situácie výdaj po rozpísaných skupinách, k dispozícii u vedúcej ŠKJ. 

 V Starých Horách, 16.9.2020 
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