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Organizácia a podmienky prevádzky, výchovy a vzdelávania ako aj 

poskytovania služieb v RESC 

 
Úvod 

 

Regionálne edukačno-sociálne centrum (ďalej „RESC“ alebo „Centrum“), ktoré sa nachádza 

Pod kopcom 75 v Nových Zámkoch je občianskym združením. Jeho hlavnými zložkami sú:  

 Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná 

škola, Základná škola pre žiakov s autizmom (ďalej „SSŠ“ alebo „škola“), 

 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky spravujúce Domov 

sociálnych služieb (ďalej „ZPMP“ a „DSS“),  

 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej „SCŠPP“).  

Táto komplexná starostlivosť o klientov, ktorými sú žiaci a prijímatelia sociálnych služieb - mladí 

ľudia a dospelí so zdravotným znevýhodnením (prevažne autizmom a viacnásobným 

postihnutím) zabezpečuje plynulý prechod v rámci jednotlivých stupňov výchovno-

vzdelávacieho procesu a zároveň eliminuje nežiaduce správanie, ktoré sa môže u nich 

vyskytnúť pri zmene prostredia. Všetky zložky Regionálneho edukačno – sociálneho centra 

prispievajú k systému starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutú populáciu v Nitrianskom kraji 

a regióne Nové Zámky. Umožňujú deťom vzdelávať sa primeraným spôsobom, dospelým 

zmysluplne žiť a pracovať v podmienkach rešpektujúcich ich potreby a možnosti, a tým 

podporovať ich začlenenie do života spoločnosti a zároveň posilňovať plnohodnotný život ich 

rodín. 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky v Centre po dobu trvania 

pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení 

a odporúčaní. Upravuje tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia, či sú upravené nad 

rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických a ďalších 

predpisov. 

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  (ďalej  aj  

ako“  UVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu. Dokument 

predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V prípade 

potreby Centrum konzultuje s RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch kroky v súlade s aktuálnymi 

hygienicko –epidemiologickými nariadeniami. 

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra 

č. 2020/15801:1-A1800 a č. 2020/17294:1-A1810  majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ 

spoločne s jednotlivými zložkami RESC ich bude realizovať podľa svojich možností a o 

všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí, žiakov, prijímateľov 

sociálnych služieb (ďalej „klientov“)  na webových stránkach RESC www.rescnz.edupage.org  

 

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach 

– zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy Centrum nemá žiadneho 

pozitívneho klienta či zamestnanca. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má Centrum 

http://www.rescnz.edupage.org/
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COVID-19 pozitívneho klienta alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení 

v prípade pozitivity viacerých prípadov (epidemický výskyt) u klientov alebo zamestnancov. 

 

 

Informácia o ochorení COVID-19 

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol 

identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom 

meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký 

zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, 

kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte 

s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety. 

Aké sú príznaky ochorenia? 

 horúčka nad 38°C  

 kašeľ  

 sťažené dýchanie  

 bolesť svalov  

 bolesť hlavy  

 únava, malátnosť  

 strata čuchu a chuti  

 

Prevencia 

 

 Nosme rúška. 
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 Často si umývajme ruky mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je 

k dispozícii mydlo a voda, použime dezinfekčné prostriedky na ruky na báze alkoholu.  

 Očí, nosa ani úst sa nedotýkajme neumytými rukami.  

 Zakrývajme si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou 

a následne ju zahoďme do koša.  

 Vyhýbajme sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.  

 Ak sa cítime chorý, nechoďme do školy ani do zariadenia - zostaňme v izolácii doma 

a obmedzme kontakt s ľuďmi.  

 V domácnosti dbajme na zvýšenú dezinfekciu povrchov.  

 V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, verejná hromadná doprava), 

používajme jednorazové rukavice.  

 

Opatrenia 
 

Príchod a vstup do RESC 

 
 Pri ceste do Centra sa klienti ako aj ich zákonní zástupcovia riadia aktuálnymi opatreniami 

ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

 Nikto s príznakmi akútneho ochorenia, ani 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 Centra.  

 Ak je vstupujúcemu do budovy Centra nameraná telesná teplota pri prvom meraní od 

37 oC a viac, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak bude stále telesná teplota 

viac ako 37,2 oC, nebude klientovi umožnený vstup do priestorov Centra. Ak nie je pri 

meraní teploty prítomný zákonný zástupca, klient si nasadí rúško, bude izolovaný 

v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný jeho zákonný zástupca, ktorý si 

klienta bezodkladne vyzdvihne. 

 Vstup cudzím osobám do priestorov Centra je možný len v odôvodnených prípadoch, a to 

len s Vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie 

akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca a klienta Centra. 

 Do priestorov RESC sa vstupuje hlavným predným vchodom v zástupe s dodržiavaním 

odstupu, ktorý je vyznačený na zemi, a tiež zadným vchodom, ktorý je bezbariérový.  

 Všetky osoby sú povinné pri vstupe do Centra dezinfikovať si ruky. Na tento účel má 

Centrum pri oboch vstupoch umiestnené dezinfekčné stojany. 

 Pred vstupom do Centra príslušný zamestnanec vykoná zdravotný filter – meranie 

telesnej teploty klientov a návštevníkov bezkontaktným teplomerom; teplota sa odmeria 

aj individuálne v prípade potreby kedykoľvek v priebehu dňa.   

 V prípade ak klienti prerušili dochádzku v trvaní niekoľkých dní (počet dní určuje práve 

aktuálne nariadenie nadriadeného orgánu), predkladajú pri opätovnom nástupe do 

Centra Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré odovzdajú svojmu triednemu učiteľovi / 

zodpovednému zamestnancovi. 
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 V prípade neprítomnosti klienta v RESC z dôvodu: 

- podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom 

alebo všeobecným lekárom) 

- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným 

lekárom) 

predložiť pri návrate klienta do zariadenia  "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným 

lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých klientov všeobecným lekárom pre dospelých 

(u ktorých je klient v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

 Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 

niekoľkých dní (počet dní a formu vyhlásenia určuje práve aktuálne nariadenie 

nadriadeného orgánu), písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, poprípade PN 

vystavené príslušným lekárom.

 Pokiaľ niektorý zamestnanec vykazuje známky ochorenia, je povinný to oznámiť 

štatutárnej zástupkyni a opustiť pracovisko.  

 

Nosenie ochranných pomôcok 

 V priestoroch Centra deti do 3 rokov veku, žiaci so stredným a ťažkým mentálnym 

alebo sluchovým postihnutím a osoby so závažnými poruchami autistického spektra 

nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.  

 Ochranné pomôcky (rúška, štíty) sú povinní nosiť ostatní klienti, návštevníci 

a zamestnanci, vrátane pedagógov a odborných zamestnancov v priestoroch RESC  

s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. 

 Podmienky nosenia rúšok v exteriéroch bližšie špecifikuje aktuálne nariadenie ÚVZ. 

 

Prevádzka v Centre 

 Na všetkých vstupoch do vnútorných priestorov Centra je umiestnený oznam o povinnosti 

dodržiavať hygienické opatrenia. 

 Pri príchode do Centra určení zamestnanci preberú klienta, ktorému odmerajú telesnú 

teplotu a dezinfikujú ruky. Následne ho odovzdajú príslušnému odbornému 

zamestnancovi.  

 Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa (aj v prípade, že na neho platí výnimka 

z nosenia rúšok) jedno rúško do skrinky pre prípad potreby. 

 Počet žiakov v jednotlivých triedach, vzhľadom na stupeň zdravotného znevýhodnenia 

detí pozostáva z maximálne 6 osôb a to aj mimo doby trvania pandémie ochorenia 

COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení.  
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 Návštevníci – klienti SCŠPP (v objednanom čase na vyšetrenie) vstupujú do priestorov 

Centra len v odôvodnených prípadoch, a to len po vykonaní zdravotného filtra 

a deklarovaní bezinfekčnosti vstupujúcich osôb.  

 Všetky hlavné zložky Centra (SSŠ, SCŠPP, ZPMP) využívajú na prevádzku svoje obvyklé 

na to určené priestory. Prestávky medzi vyučovacími hodinami trávia žiaci vo svojej triede 

pri priamom vetraní.  

 V Centre sú prednostne vykonávané aktivity v užšom kruhu, resp. individuálne aktivity. 

V prípade priaznivého počasia sa aktivity podľa možnosti uskutočňujú v exteriéri tak, aby 

bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli RESC, alebo mimo neho. 

 Stravovanie je poskytované v súlade s aktuálnymi legislatívnymi usmerneniami. 

 Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať prísne hygienické zásady, najmä umývať si 

ruky teplou vodou a mydlom minimálne 20 sekúnd pred odchodom z domu, pri príchode 

do práce, po použití toalety, po prestávke a pri zmene pracovných činností, pred 

prípravou jedla a nápojov, pred a po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, 

pri príchode domov, po každom priamom kontakte s inou osobou.  

 Časový harmonogram prevádzky Centra je upravený tak, aby medzi jednotlivými klientmi 

bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, 

všetky povrchy, kľučky, úchyty, batérie, a pod.) 

 V priestoroch Centra  nie je dovolené používať spoločné uteráky a predmety osobnej 

potreby. Každá miestnosť v Centre, kde sa zdržiavajú klienti, je vybavená umývadlom 

s tečúcou teplou vodou. Všetky hygienické zariadenia sú vybavené tekutým mydlom 

a jednorazovými papierovými utierkami.  

 Vo zvýšenej miere pravidelne vetráme priestory. 

 V priestoroch Centra nepoužívame klimatizačné zariadenia a ventilátory.

 RESC má pre účely izolácie klienta u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-

19, prípadne  iného  ochorenia  počas   dňa   vyčlenený   priestor,   s rozlohou min 15 m2 

a priamym vetraním. Miestnosť štandardne slúži na iné účely, ak je však do nej 

umiestnený klient s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného ochorenia, následne po 

opustení miestnosti klientom je dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná. V Centre sme na 

tento účel vyčlenili miestnosť bieleho snoezelenu. 

 RESC neorganizuje spoločné akcie – besiedky, školy v prírode a viacdňové školské výlety 

ani iné hromadné podujatia.  

 



Upratovanie a dezinfekcia 

 
 Upratovanie a dezinfekcia toaliet v priestoroch Centra prebieha minimálne 3x 

denne a podľa potreby. 

 Dôkladné  čistenie  všetkých  miestností,  v  ktorých  sa  klienti a zamestnanci 

Centra nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

väčší počet ľudí, je vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí). 

 Dezinfekcia rúk je zabezpečená v každej triede kde sa zdržiavajú skupiny klientov. 
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Zelená fáza  

 

Zelená fáza nastáva v prípade, že: 

 v RESC nie je žiaden podozrivý klient, alebo zamestnanec; 

 v RESC je jeden alebo viac klientov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na 

COVID-19 (ani jeden klient / zamestnanec nie je pozitívny). 

Klienta či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo 

všeobecný lekár.  

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade klienta 

Klient, zákonný zástupca oznámi štatutárnemu zástupcovi po indikácii RÚVZ alebo 

všeobecným lekárom, že je u neho (v prípade klienta) alebo u jeho dieťaťa (v prípade 

zákonného zástupcu) podozrenie na ochorenie COVID-19. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola klientovi 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok je klient z Centra vylúčený. 

Podozrivý klient nenavštevuje Centrum a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 

všeobecným lekárom (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia 

výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba, aktivity a poskytované služby 

prebiehajú štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je: 

 negatívny, zákonný zástupca informuje Centrum, výučba, aktivity a poskytované 

služby pokračujú v štandardnom spôsobe. Podozrivého klienta manažuje miestne 

príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár. 

 pozitívny, zákonný zástupca informuje Centrum. Podozrivého klienta ďalej manažuje 
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miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Centrum prechádza do oranžovej fázy 

podľa tohto materiálu. V prípade, že je pozitivita potvrdená u prijímateľa sociálnej 

služby, ZPMP NZ prechádza do červenej fázy. 

 V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje 

miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár. Centrum sa ďalej riadi usmerneniami 

miestne príslušného RÚVZ. 

 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca 

Ak sa u zamestnanca RESC objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného 

dňa, bezodkladne o tom informuje svojho nadriadeného/štatutárneho zástupcu a opustí 

pracovisko v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

Podozrivý pracovník nenavštevuje RESC a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo 

všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo 

výsledkov jeho RT-PCR výučba, aktivity a poskytovanie služieb prebieha štandardným 

spôsobom resp. upraveným spôsobom (v prípade, že Centrum z dôvodu chýbajúceho 

zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob prevádzky, upraví si ho podľa svojich 

možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je: 

 negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba, aktivity a poskytovanie služieb 

pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, 

alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu. 

 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ 

alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa tohto materiálu. 

V prípade, že je pozitivita potvrdená u zamestnanca ZPMP NZ, ZPMP NZ prechádza 

do červenej fázy. 

 

 

Pri podozrení  na  ochorenie  v  prípade  zákonného  zástupcu  alebo  osoby  v  úzkom kontakte1  

s klientom alebo zamestnancom  Centra. 

 

 Výučba, aktivity a poskytovanie služby prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou 

podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým/odborným zamestnancom 

s nariadenou karanténou) a Centrum v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť RÚVZ 

so sídlom v Nových Zámkoch. 

 

 
 
 
 

                                                
1 Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré: 

 mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, 

 mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19, 

 boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút 

 mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní), 

 sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého 
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Oranžová fáza 

Základné odporúčania 

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u klienta alebo pracovníka 

v SSŠ a SCŠPP, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy 

je jej cieľom pripraviť klientov a zamestnancov na prípadnú červenú fázu.    

V Centre dochádza k mobilizácii skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení. 

 

 

Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nasledovné: 

V prípade potvrdeného prijímateľa sociálnych služieb: 

Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí v ZPMP NZ u zamestnanca alebo u prijímateľa sociálnej 

služby, ZPMP NZ prechádza do červenej fázy a zamestnanci a štatutárny zástupca ďalej 

postupujú podľa pokynov RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch a podľa usmernenia 

nadriadených orgánov. 

 

V prípade potvrdeného žiaka: 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka SSŠ, preruší sa vyučovanie v triede 

daného žiaka a vylúči z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje 

podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa 

usmernenia v tomto dokumente, prípadne podľa pokynov RÚVZ so sídlom v Nových 

Zámkoch. V RESC sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika. 

 Ak sa u niektorej z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej 

izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 

starostlivosti alebo miestne príslušný RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí 

ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy tohto 

dokumentu. 

 

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca 

 Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, 

škola postupuje podľa usmernenia v tomto materiáli, prípadne podľa miestne 

príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 

starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 

u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu. 
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V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka 

 Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

Zamestnanec postupuje podľa usmernenia  všeobecného lekára, škola  podľa  RÚVZ 

so sídlom v Nových Zámkoch. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne 

platného usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 

starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 

u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu. 

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom/ 

klientom  alebo pracovníkom 

 Žiak/klient alebo pracovník sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení 

zelenej fázy tohto dokumentu. 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

 U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola zváži dištančnú formu 

vzdelávania. 

 Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia 

výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký 

umožňuje personálne zabezpečenie školy. 

 
 

 

 Červená fáza 

 

Základné odporúčania 

Červená fáza nastáva pri potvrdenej pozitivite u jedného prijímateľa sociálnej služby či 

zamestnanca ZPMP NZ, alebo u viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi 

alebo pracovníkmi (SSŠ a SCŠPP),  jedná  sa  o  epidemický  výskyt  (priama  súvislosť  

pozitivity  s pozitívnymi  klientmi alebo pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR. Nad rámec 

opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné: 

 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy: 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, preruší sa 

vyučovanie v tejto triede a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci 

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ,  škola podľa RÚVZ so 

sídlom v Nových Zámkoch.  V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje 
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sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa 

usmernenia RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch. 

 

 

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried: 

 ak sa ochorenie COVID-19  potvrdí  u jednotlivých  žiakov,  preruší sa  vyučovanie 

v triedach týchto žiakov a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci 

ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa 

RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne 

platného usmernenia hlavného hygienika. 

 ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie prerušuje 

sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa 

usmernenia RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch. 

 

V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných pracovníkov 

 Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak 

pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi 

jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú 

podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa RÚVZ so sídlom 

v Nových Zámkoch. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu 

so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, 

po prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej 

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa RÚVZ so 

sídlom v Nových Zámkoch. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 

V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov 

 Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. 

Zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, 

škola podľa RUVZ so sídlom v Nových Zámkoch. V škole sa uskutoční dezinfekcia 

podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika 

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

vylúčenia príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa 

rovnakým spôsobom. 
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Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, riaditeľ zváži po dohode s RUVZ so sídlom 

v Nových Zámkoch dištančnú formu vzdelávania pre žiakov vylúčených zo štandardného 

výchovno-vzdelávacieho procesu. V týchto triedach sa metódy a obsah vzdelávacích 

a záujmových činností prispôsobia zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň 

ich vedomostí, znalostí a zručností. 

 

Pre školu je alebo bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava 

vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa 

vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu bude základná škola autonómne 

koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto autonómne upraví obsah a formu 

vzdelávania. 

V platnosti je Usmernenie ŠŠI, podľa ktorého: „Štátna školská inšpekcia ubezpečuje, že si 

uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa ocitli učitelia a riaditelia škôl, a preto je prirodzené, že 

bude rešpektovať všetky tie odchýlky od noriem (vrátane nastavenia špecifických režimov 

samotného vzdelávania po prípadnom plnom obnovení prevádzky škôl), ktoré upravujú oblasť 

výchovy a vzdelávania a ktoré boli vynútené súčasnou situáciou, pokiaľ negatívne nezasiahnu 

do základných práv detí a žiakov.“ 

Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, škola zabezpečí vzdelávanie tak, 

ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich 

možností. 

 

 

 

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/inspekcia

