Príkaz riaditeľa
pre zabezpečenie prevádzky školy po dobu trvania pandémie ochorenia
COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní

Všeobecné podmienky (príloha č. 1 manuálu MŠ SR):
„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.“
1. 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.
2. Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ostatní zamestnanci strednej školy,
pracoviska praktického vyučovania, v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými
nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia vzájomné rozostupy medzi
žiakmi a rozstupy medzi žiakmi a zamestnancami pri výchovno-vzdelávacom procese.
3. Praktické vyučovanie (odborná prax a odborný výcvik) na pracovisku zamestnávateľa, vrátane
praktického vyučovania v duálnom vzdelávaní, sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR.

Povinnosti žiakov a zákonných zástupcov žiakov:
1. Každý žiak predkladá pri prvom nástupe do školy čestné vyhlásenie (príloha č. 4 manuálu MŠ
SR) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni
písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5 manuálu MŠ SR).
2. Týmto vyhlásením sa preukazuje pri vstupe do budovy školy službu konajúcemu pracovníkovi
školy a odovzdá ho svojmu triednemu učiteľovi.
3. V prípade, že takéto vyhlásenie nemá, je povinný ho vyplniť a podpísať pred vstupom do
školy (alebo školského zariadenia). Ak uvedený žiak je neplnoletý, je povinný toto vyhlásenie
dať podpísať zákonnému zástupcovi a v najbližšom možnom termíne odovzdať triednemu
učiteľovi. Triedny učiteľ o tom vykoná písomný záznam.

4. Každý žiak musí mať pri vstupe do budovy školy (alebo budovy školského zariadenia) každý
deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby), papierové jednorazové
vreckovky a jednorazové gumené rukavice.
5. V prípade, že zákonný zástupca 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.
6. Každý žiak po vstupe do školských priestorov je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty
rúškom počas celého pobytu v školských priestoroch.
7. Pri vstupe do odborných laboratórií je každý žiak povinný si okrem rúška nasadiť aj ochranné
rukavice.
8. Každý žiak je povinný dodržiavať prísne hygienické nariadenia počas pobytu v škole
a školských priestoroch (rúška, umývanie rúk, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti,
používanie rukavíc a ostatných pokynov zamestnancov školy).
9. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne o tom
informuje najbližšieho zamestnanca školy. Ten zabezpečí umiestnenie žiaka do samostatnej
izolačnej miestnosti, oznámi to riaditeľovi školy (prípadne zástupcovi školy) a zabezpečí
kontaktovanie zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. To platí aj pre
plnoletých žiakov.
10. Zákonný zástupca oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v
prípade zákonného zástupcu) podozrenie na ochorenie COVID-19. V prípade, ak RÚVZ
neskontaktuje školu do 24 hodín, škola kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o
podozrení u žiaka.
11. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so
žiakom škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Povinnosti zamestnancov školy:
1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského zariadenia vyplnia dotazník
o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 2 manuálu MŠ SR). 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 (príloha č. 2a manuálu MŠ SR)

2. Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci

a ostatní zamestnanci školy, pracoviska

praktického vyučovania, v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a
podľa svojho uváženia a možností zabezpečia vzájomné rozostupy medzi žiakmi a rozstupy
medzi žiakmi a zamestnancami pri výchovno-vzdelávacom procese.
3. Každý zamestnanec školy po vstupe do školských priestorov a počas celého pobytu
v školských priestoroch je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.
4. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je povinnosť zabezpečiť časté a intenzívne vetranie.
5. Všetci zamestnanci školy podľa svojich možnosti opakovane upozorňujú žiakov na
dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
6. Pri vstupe do odborných laboratórií je každý zamestnanec povinný si okrem rúška nasadiť aj
ochranné rukavice a dbať na to, aby aj každý žiak mal nasadené rúško a rukavice.
7. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli
zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.
8. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť
veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
9. Ak sa u zamestnanca školy alebo školského zariadenia objavia príznaky nákazy COVID–19 v
priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy alebo svojho
priameho nadriadeného a opustí školu v najkratšom možnom čase.
10. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej
zmluvy a pracovnej náplne.
11. Ak je podozrivý pedagogický alebo odborný zamestnanec, nevykonáva pracovnú činnosť, je v
domácom prostredí rovnako ako osoby z jeho úzkych kontaktov do usmernenia príslušným
RUVZ alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil
lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR testu (napr. napríklad kolegovia zdieľajúci jednu
pracovnú miestnosť).
12. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, informuje zamestnávateľa a
vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár
alebo RUVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu.
13. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je pozitívny, bezodkladne informuje
zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ.
14. Ak je podozrivý nepedagogický zamestnanec, nevykonáva pracovnú činnosť, je v domácom
prostredí rovnako ako osoby z jeho úzkych kontaktov do usmernenia príslušným RUVZ alebo
všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo
výsledkov jeho RT-PCR testu (napr. napríklad kolegovia zdieľajúci jednu pracovnú miestnosť).
15. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, informuje zamestnávateľa a
vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár
alebo RUVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu.

16. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je pozitívny, informuje o tom
bezodkladne zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ.
17. V prípade podozrivého zamestnanca stravovacieho zariadenia sa uzatvorí zariadenie do
určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ.

Stravovanie
1. Počas výdaja obedov bude v školskej jedálni posilnený pedagogický dozor, ktorý bude klásť
dôraz na odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško,
Odstup, Ruky.
2. Stolovanie bude upravené tak, aby bolo možné dodržať minimálne odstupy medzi stravníkmi.
3. Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov.
4. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
5. Pri príprave jedál a pri ich vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické
pravidlá.
6. Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy.
7. Dezinfekcia stravovacích stolov sa vykonáva po každom stravníkovi.
8. V prípade podozrivého zamestnanca stravovacieho zariadenia sa uzatvorí zariadenie do
určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ.

Záverečné ustanovenia:
1. Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňom oboznámenia sa s príkazom.
2. Platnosť jednotlivých opatrení je až do odvolania.
3. V prípade aktualizovania opatrení miestne príslušného RÚVZ alebo ÚVZ bude príkaz
aktualizovaný.

V Michalovciach dňa 1. septembra 2020

