
Zásady prevencie Covid 19 – žiak maturitného 
ročníka 

Ministerstvo školstva vydalo  v súvislosti s pandémiou COVID 19 manuál pre školy zameraný  

na prevenciu šírenia nákazy a návrat do škôl 18667.pdf (minedu.sk). Riaditeľka školy vydáva 

dodatok ku školskému poriadku – povinnosti žiaka maturitného ročníka 

Preventívne opatrenia školy 
1. Vstupné priestory a jednotlivé triedy sú vybavené dezinfekčným prostriedkom na ruky, 

sociálne zariadenia antibakteriálnym mydlom a jednorázovými papierovými uterákmi. 

2. Vyučovanie jednotlivých tried a skupín prebieha v učebniach, ktoré sú vyznačené 

v rozvrhu, v žiadnej učebni sa nestriedajú rozdielne skupiny (učebne nie sú zdieľané). 

3. Obslužný personál zabezpečuje priebežne dezinfekciu dotykových plôch (kľučky, 

vypínače...) a dezinfekciu tried čističkou vzduchu a prenosnými germicídnymi žiaričmi. 

4. Školská jedáleň je vybavená dezinfekciou na ruky a permanentným germicídnym žiaričom. 

5. Poverení učitelia zabezpečujú dohľad nad dodržiavaním pravidiel R-O-R pri príchode  

do školy a počas prestávok, (počas vyučovacích hodín zodpovedá vyučujúci). 

 

 

Pri vstupe do školy 
 

1. Žiak vstupuje do školy s platným negatívnym testom - platnosť testov žiakov, u ktorých je 

vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID 

AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec 

overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom 

príslušného čestného vyhlásenia predloženého od plnoletých žiakov, ktorého prílohou 

je kópia negatívneho testu na COVID-19. Výnimky z predkladania negatívneho testu 

vyhláška UVZ č. 47, str. 102 - Riaditeľ (edupage.org).   

2. Žiak predkladá požadované potvrdenia poverenému učiteľovi pri vstupe do budovy školy. 
3. Do areálu školy vstupuje žiak s prekrytou tvárou rúškom/respirátorom! 

4. Pri vstupe do budovy si žiak dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom 

umiestneným v chodbe pri vstupe do budovy. 

5. 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. 

6. 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. 

 

V škole R-O-R 
 

1. Rúško:  
 Žiak si na každý deň zabezpečí dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe  

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  
 Počas celého dňa v škole má tvár prekrytú rúškom – vo všetkých vnútorných 

i vonkajších priestoroch školy. Zložiť rúško je možné len počas jedla a pitia  

na nevyhnutný čas. 
 

 

https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf
https://cloud5j.edupage.org/cloud?z%3ABFFxMWLwQ8IO8M7%2FpRDxhnHd3Q8o9xJJL19o8OlZ%2FrjbHhmECfBd85sZzPe3lnp9


2. Odstup:  

 Dodržiava dostatočný odstupy od  žiakov iných tried, žiaci sa nezhromažďujú  

na chodbách. 

 Vyhýba sa fyzickým kontaktom s iným žiakom/učiteľom. Pohyb na chodbách treba 

obmedziť na nevyhnutne krátky čas. Po skončení vyučovania sa  nezdržiava  

v priestoroch školy ani na školskom dvore. 

3. Ruky: 

 Dodržiava hygienické zásady – umývanie rúk, priebežná dezinfekcia rúk, obmedzenie 

dotyku tváre. 

 Používa len svoje učebné pomôcky – učebnica, pero... 

 

4. Dodržiava pokyny zamestnancov školy – učiteľov a nepedagogických pracovníkov.  

5. Do školskej jedálne vstupuje v čase určenom pre danú triedu v harmonograme ŠJ. 

6. Akékoľvek zmeny zdravotného stavu počas dňa bezodkladne hlási vyučujúcemu, 

prípadne triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí jeho izoláciu a kontaktuje zákonného 

zástupcu žiaka. 

7. Koná tak, aby svojou ohľaduplnosťou prispel k vytvoreniu bezpečného prostredia. 
 

Školská dochádzka 
 

V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, tak:  

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,  

2. žiak je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne svojho vzdelávania, ktoré bude 

prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe,  

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a žiak 

nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný 

z učiva daného ročníka.  

 

 
V Malackách 12. 2. 2021                                                               RNDr. Elena Krajčírová 

            riaditeľka školy 


