
Základná škola, Chasť nad Hornádom č. 44 

 

DODATOK č. 1 

 k 

POKYNOM 

upravujúcim postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Chrasť 

nad Hornádom č. 44,  v období od 1. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami 

ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a 

vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V dodatku sú uvedené zmeny, vyplývajúce z aktualizovaného Dokumentu upravujúceho 

organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 

2020/2021. Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva SR. 

Zelená fáza nastáva v prípade, že: 

- v škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec – v škole je jeden, alebo viac 

žiakov/zamestnancov podozrivých z ochorenia COVID-19, ale nikto nie je pozitívny. 

- vstup cudzím osobám do priestorov školy  možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou 

školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Tento oznam je zverejnený na 

vchodových dverách. 

- zriaďovateľ v prípade výskytu ochorenia COVID-19 v základnej škole bezodkladne rieši 

vzniknutú situáciu – oranžová časť Dokumentu 

- riaditeľka školy zabezpečí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a všetkých 

zamestnancov dostatočné množstvo jednorazových rúšok, ochranných rukavíc 

a dezinfekčných prostriedkov. 

- škola neorganizuje hromadné podujatia, didaktické hry. 

- stravovanie – žiaci budú rozdelení na stravovanie tak, aby sa vytvorila zonácia priestorov 

jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. 

- podozrenie na ochorenia žiaka – do ohlásenia výsledkov prebieha výučba v štandardnom 

spôsobe, pri pozitívnom výsledku škola prechádza do oranžovej fázy. Rovnako postupuje, ak 

je podozrenie na ochorenie zamestnanca. 

Oranžová fáza 

Základné odporúčania 

- nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca alebo 

nariadenia ÚVZ SR.  

- v prípade potvrdeného žiaka- ak je potvrdené ochorenie u 1 žiaka, odporúča sa prerušiť 

vyučovanie v triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty, 

v škole sa uskutoční dezinfekcia. 

-  ak sa potvrdí ochorenie u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy. 



- v prípade potvrdeného pedagogického zamestnanca – vylúčia sa zo školského procesu 

osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca, ak sa ochorenie objaví u ďalšieho 

zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu. 

- rovnako postupujeme aj v prípade potvrdeného ochorenia nepedagogického zamestnanca. 

- v prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom, alebo 

pracovníkom sa títo stavajú úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy 

dokumentu. 

- až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia 

výchovno-vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom, alebo spôsobom, ktorý umožňuje 

personálne zabezpečenie školy. 

Pracovno-právne vzťahy sú riešené podľa usmernení uvedeného Dokumentu, ktorý tvorí 

prílohu Dodatku Manuálu. 

Červená fáza 

Základné odporúčania 

- nastáva pri viacerých potvrdených prípadoch medzi žiakmi alebo pracovníkmi 

Nad rámec zelenej a oranžovej fázy 

Potvrdenie ochorenia u žiakov jednej triedy.  

- ak sa ochorenie potvrdí u dvoch a viacerých žiakoch jednej triedy, odporúča sa prerušiť 

vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. 

- ak sa u niektorých z osôb vylúčených zo školského procesu počas zatvorenia triedy objavia 

príznaky COVID-19, alebo sa potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno-

vzdelávací proces v každej triede a postupuje sa podľa usmernenia miestne príslušného 

RÚVZ. 

- ak sa vyskytne ochorenie u žiakov viacerých tried, odporúča sa prerušiť vyučovanie 

v triedach týchto žiakov a vylúčiť z vyučovacieho procesu úzke kontakty týchto žiakov. Ak sa 

objavia príznaky, alebo sa  potvrdí ochorenie počas zatvorenia tried u vylúčených osobách, 

preruší sa štandardný vyučovací proces v celej škole. 

- v prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických zamestnancov vylúčia sa zo školského 

procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 



- vyučovanie sa preruší vo všetkých  triedach, v ktorých daní pedagogickí zamestnanci 

vyučovali. 

V prípade potvrdeného ochorenia nepedagogického zamestnanca sa vylúčia zo školského 

procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalší postup je rovnaký ako 

u pedagogických zamestnancoch. 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

- dištančná forma vyučovania sa realizuje pre žiakov vylúčených zo štandardného 

vyučovacieho procesu 

Okrem žiakov tried s nariadenou karanténou 

- prezenčné vyučovanie u žiakov 1. – 4. ročníka 

- v triede najviac 15 žiakov, počet žiakov v triede sa nemení ani pri poklese počtu žiakov 

- prispôsobiť obsah  a metódy vzdelávacích a záujmových činností zloženiu konkrétnej triedy, 

- upraviť rozvrh, organizáciu vyučovania, časové členenie, 

- pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu škola zabezpečí vzdelávanie tak, ako  

je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime, napr. pri chorobe. 

Opatrenia nad rámec zelenej a oranžovej farby 

Pre žiakov platí:  

- pri vstupe do triedy sa vykonáva ranný filter, 

- ochranné rúško nosia žiaci a všetci zamestnanci vo všetkých vnútorných priestoroch školy, 

žiaci aj vrátane svojej triedy, 

- žiaci podľa možnosti trávia väčšiu časť dňa vonku, 

- dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností 

raz denne, dezinfekcia dotykových plôch minimálne dvakrát denne, 

- dezinfekcia rúk musí byť zabezpečená v každej triede a učebni. 

Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť aj po 30.9.2020.  

 


