
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA   AUTOMOBILOVÁ 

              Moldavská cesta 2, 041 99 KOŠICE                      

                         
 

                                                                                            

Pokyn riaditeľky školy č.2/2020  

 

Podmienky prevádzky SOŠA na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

a zamestnancov pri výchove a vzdelávaní v období školského roka 2020/2021 

 
Riaditeľka školy ako štatutárny orgán Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská 

cesta 2 v Košiciach s cieľom zabezpečiť nerušené plnenie poslania školy, bezpečnosť 

a ochranu zdravia žiakov a zamestnancov v priestoroch školy, na základe Manuálu pre stredné 

školy, vydaného MŠ VVaŠ SR zo 16.9.2020 / ďalej len Manuál /vydáva tento pokyn. 

 

Pokyn stanovuje základné prevádzkové podmienky SOŠA vrátane pracovísk praktického 

vyučovania po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania 

protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, 

ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo 

školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokument rešpektuje 

opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „UVZ SR“). 

Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) v Košiciach, sú nadradené tomuto dokumentu. 

Dokument predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii 

a je koncipovaný ako  výstražný systém v 3 farebných úrovniach – zelenej, oranžovej 

a červenej.  

 

Z E L E N Á   F Á Z A  

 

 v škole nie je žiaden podozrivý žiak, alebo zamestnanec;  

 v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na 

COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny),  

 SOŠA zabezpečí skladové zásoby OOPP a dezinfekčných opatrení / dezinfekcia pre 

osobnú hygienu a dezinfekciu, bezdotykové teplomery, zásobníky na papierové 

utierky vrátane papierových utierok, rúška, štíty podľa potreby, na WC mydlo 

v dávkovači a jednorázové papierové utierky, čistiace utierky na klávesnice počítačov 

v PC a odborných učebniach  /, * 

 SOŠA zabezpečí čistenie a dezinfekciu priestorov školy – jednotlivé činnosti sú 

uvádzané v samostatnom denníku na vrátnici školy, kde ich zapisujú informovaní 

jednotliví POP pracovníci školy a kontroluje vedúci POP*  

 SOŠA určila miestnosť pre účely izolácie žiaka: učebne č. 8, 9, 11 a 12 * 

 

Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine RÚVZ  alebo všeobecný lekár. 

Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným 

lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade 

zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19 a SOŠA následne postupuje podľa 

nižšie uvedených krokov a čaká na prípadné pokyny a poskytuje plnú súčinnosť RÚVZ.  
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Stredná odborná škola automobilová / ďalej SOŠA / : 

 zverejní oznam na vchodových dverách – prílohu č. 1 Manuálu,* 

 pedagogickí zamestnanci zabezpečia vzájomné rozostupy pri výchovno-vzdelávacom 

procese,* 

 súkromné prevádzky – nájomcovia vo vnútorných priestoroch SOŠA / bufet, 

autoškola GRENDEL,.../ sú povinné sa riadiť aktuálnymi nariadeniami RÚVZ, * 

 vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľkou školy / klienti nájomcov s výnimkou školského bufetu / a čestným 

prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 1a) – tlačivo k dispozícii na 

vrátnici školy, * 

 pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka, 

zamestnancov nájomcov a ich klientov. Informácia o zákaze a podmienkach vstupu 

škola zverejní na vchodových dverách a na webovom sídle SOŠA,*  

 na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín bude 

využívaný dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob 

komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených 

podmienok, * 

 každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po 

sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 

(príloha č. 2), poprípade PN vystavené príslušným lekárom, * 

 zákonný zástupca žiaka resp. plnoletý žiak  po každom prerušení dochádzky žiaka do 

strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a 

sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní 

(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) 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,* 

 zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak je zodpovedný za dodržiavanie pokynov 

uvedených v Manuáli / náhradné rúško, nosenie rúšok, odstupy, dezinfekcia rúk, 

potvrdenia, nahlásenie podozrenia alebo potvrdeného ochorenia, karantény /*   

 SOŠA vykonáva ranný filter pri vstupe do budovy školy a na pracoviská praktického 

vyučovania / meranie teploty, dezinfekcia rúk /* 

 v prípade potvrdenia COVID – 19  u žiaka alebo zamestnanca na škole, postupuje 

podľa oranžovej fázy, 

 nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúška alebo ochranný štít,* 

 prestávky sa realizujú v exteriéri v areáli školy,* 

 nekonajú sa hromadné branné cvičenia a kurzy, je možné ich organizovať len pre 

jednotlivé triedy 

 lyžiarsky výcvik sa koná len po odsúhlasení RÚVZ, 

 v triedach sa počas prestávok vždy vetrá,* 

 opakovane sa žiaci upozorňujú cez školský rozhlas / raz týždenne – určia zástupcovia 

riaditeľky podľa prítomnosti tried v škole a vedú evidenciu hlásení / na nutnosť 

dodržiavať protiepidemické opatrenia,* 

 pracovné porady všetkých typov sa vykonávajú prezenčnou formou, 

 informačné dni pre rodičov prebiehajú dištančnou formou* 

 

*  platí vo všetkých fázach 
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Postupy v zelenej fáze: 

 

A. Pri podozrení na ochorenie žiaka 

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia RUVZ alebo 

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

oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha 

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

a) negatívny, zákonný zástupca resp. plnoletý žiak informuje školu, výučba 

pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje RÚVZ, alebo 

všeobecný lekár pre deti a dorast.  

b) pozitívny, zákonný zástupca resp. plnoletý žiak informuje školu. Podozrivého 

žiaka ďalej manažuje RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do 

oranžovej fázy,  

c) v prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje 

RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami 

RÚVZ.  

 

B. Pri podozrení na ochorenie zamestnanca 

Podozrivý pracovník nenavštevuje SOŠA a do usmernenia RUVZ alebo všeobecným lekárom 

pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-

PCR výučba prebieha štandardným spôsobom resp. upraveným spôsobom (v prípade, že v 

škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob výučby, 

upraví si ho podľa svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok 

je: 

a) negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o 

návrate zamestnanca do pracovného procesu.  

b) pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 

RÚVZ alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy. 

 

C. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom  

kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy 

 

Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým 

pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje 

plnú súčinnosť RÚVZ.  

 

D. Pracovno-právne vzťahy 

 

a) zamestnanci SOŠA plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne, 

b) pri podozrení na ochorenie Covid- 19 v prípade žiaka, ak niektorý zo zamestnancov 

zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) 

odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, SOŠA môže:  

 sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce) alebo  

 ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) 

Zákonníka práce.  
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Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca SOŠA, tento zamestnanec 

odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a 

poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 

142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku 

laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom 

výsledku laboratórneho testovania, alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným 

lekárom zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou 

zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. 

Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní 

neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku 

v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do 

získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia príslušným 

RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej 

činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

 

 

O R A N Ž O V Á   F Á Z A  

 

Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 žiaka alebo v prípade 

nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť SOŠA a 

žiakov na pripadnú červenú fázu.  

Na SOŠA :  

 dodatočná mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení, 

 vykonáva sa ranný filter na všetkých pracoviskách školy, 

 lyžiarsky výcvik a hromadné aktivity - kurzy sa nekonajú, 

 pracovné porady všetkých typov sa vykonávajú prezenčnou formou 

Postupy v oranžovej fáze:  

 

A. V prípade potvrdeného žiaka SOŠA 

a) ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, SOŠA preruší vyučovanie v 

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

ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa RÚVZ. V 

škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika. 

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

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

všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí 

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

tohto dokumentu. 

 

B.  V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca SOŠA 

a) SOŠA vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, 

škola postupuje podľa usmernenia RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa 

aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika, 

b) 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 
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ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej 

fázy tohto dokumentu. 

C.  V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka SOŠA 

a) SOŠA vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa 

RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika, 

b) ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov SOŠA 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. 

 

D. V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so 

žiakom alebo zamestnancom 

Žiak alebo zamestnanec sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy 

tohto dokumentu. 

 

E. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu v SOŠA 

a) u žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola zavedie dištančnú 

formu vzdelávania, 

b) až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia 

výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký 

umožňuje personálne zabezpečenie školy. 

 

F. Pracovno-právne vzťahy 

a) zamestnanci SOŠA plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne, 

b) pri potvrdení na ochorenie Covid-19 v prípade žiaka, pedagogický zamestnanec a 

odborný zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v 

príslušnej triede,  poskytoval výchovné poradenstvo, psychologické poradenstvo a 

pod.), odchádza do domácej izolácie, SOŠA v uvedenom prípade ospravedlní 

neprítomnosť vyššie uvedeného zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu 

mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 

Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho 

testu alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku 

laboratórneho testovania alebo usmernením RÚVZ / všeobecným lekárom 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone 

pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou, 

c) pri potvrdení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca SOŠA, tento zamestnanec 

odchádza do domácej izolácie, SOŠA ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a 

poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho 

výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po 

negatívnom výsledku laboratórneho testovania, alebo usmernenia RÚVZ / 

všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej 

pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo 

testovanie pozitívne, SOŠA postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil 
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„zamestnancovi“ domácu izoláciu, SOŠA ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na 

pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane 

zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného 

negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia  RÚVZ / všeobecným 

lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec 

alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s 

pracovnou zmluvou, 

d) počas prerušenia vyučovania SOŠA ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ na 

pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku 

laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom 

výsledku laboratórneho testovania, alebo po usmernení RÚVZ / všeobecným lekárom 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone 

pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou, 

e) ak sú výchova a vzdelávanie organizované ako dištančné, pedagogický zamestnanec 

zabezpečuje dištančné vzdelávanie formou práce z domu (home office) a patrí mu 

príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce. Vykonávanie práce z domu je 

riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako ako na 

pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi 

prináleží príslušný plat, 

f) ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec 

zo subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať 

pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: 

 dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 

Zákonníka práce alebo 

 ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) 

Zákonníka práce. 

 

Č E R V E N Á   F Á Z A  

 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi alebo 

zamestnancami, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi 

žiakmi a pracovníkmi SOŠA) a po nariadení ÚVZ SR. Pracovné porady všetkých typov sa 

vykonávajú dištančnou formou. 

Postupy v červenej fáze:  

 

A. V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy SOŠA 

a) ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, SOŠA 

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

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

RÚVZ. V SOŠA sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika, 

b) 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 

sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa 

usmernenia RÚVZ. 

 

B. V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried SOŠA 
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a) ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých žiakov, SOŠA preruší vyučovanie v 

triedach týchto žiakov a preruší vyučovanie ich úzkych kontaktov. Žiaci ďalej sa 

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa RUVZ. V 

škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika, 

b) ak sa u niektorej z osôb v domácej izolácii (žiakov alebo zamestnancov) objavia počas 

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

prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej SOŠA a ďalej sa 

postupuje podľa usmernenia  RÚVZ. 

 

C. V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca SOŠA 

a) SOŠA vylúči 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. V 

škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika, 

b) v prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci SOŠA 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. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 

D. V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka SOŠA 

a) SOŠA vylúči zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

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

podľa RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika, 

b) 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. 

 

E. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu v SOŠA 

a) prebieha kombinovaný spôsob vyučovania (dištančný aj prezenčný) podľa rozhodnutia 

riaditeľky (podľa výskytu ochorenia, podľa ročníkov, alebo tried), 

b) SOŠA zmení organizáciu vyučovania – rozvrh, časové rozdelenie vyučovacieho dňa, 

upraví obsah a formu vzdelávania na základe návrhov jednotlivých predmetových 

komisií 

c) praktické vyučovanie v dielni a na pracovisku zamestnávateľa je prerušené do doby 

rozhodnutia RÚVZ, 

d) obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností SOŠA zvolí tak, aby boli 

zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia, 

e) spoločné aktivity žiakov sa neorganizujú 

 

F. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 
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Dodržiavajú sa všetky opatrenia, ktoré sú uvedené pri zelenej fáze / platia vo všetkých fázach, 

sú označené * /. Časový a množstevný rámec opatrení je nasledovný: 

 

 do 30.9.2020 sa vykonáva ranný filter – každý vyučovací deň na všetkých 

pracoviskách SOŠA, 

 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v 

interných priestoroch školy, 

 nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s 

aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR, 

 pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec  nosí rúško alebo ochranný štít, 

 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby, 

 dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať 

najmenej raz denne, 

 dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí), 

 dezinfekcia rúk zabezpečená v každej triede, učebni, dielni, 

 telocvičňa a posilňovňa sa do 30.9. nevyužívajú, realizuje sa len v exteriéri, 

SOŠA územne spadá pod Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, 

Ipeľská 1, link s ďalšími informáciami: https://www.ruvzke.sk/   

 

Prílohy: 

Príloha 1 – podmienky vstupu do školy:  

Príloha 1a – vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

Príloha 2 – vyhlásenie zamestnanca 

Príloha 3 – často kladené otázky 

Príloha 4 – vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka 

 

  

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňa 16.09.2020. 

 

 

 

 

 

                                                                                 RNDr. Jana  VARGOVÁ 

                                                                                       riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ruvzke.sk/


 9 

Príloha 1 

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

 

 

Oznam zákonným 

zástupcom  

a žiakom 
 

 

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. 

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. 
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Príloha 1a 

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

 

                          Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

 

 

Vyhlasujem že ja, ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavujem príznaky 

akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 

neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 

sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 

(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 

začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi 

nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 

lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by som ja, alebo iné osoby žijúce so mnou v spoločnej  

domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami 

s podozrivými alebo chorými na ochorenie Covid 19.  

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, 

najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 

písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

V................................., dňa: .............................                                 

 

 

 

 

                                                                                        ............................................................... 

                                                                                                               Podpis 
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Príloha 2      

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania 
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno:  

Priezvisko:  

Dátum narodenia:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania 
po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-19, resp. 
koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých 
zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

Vyhlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

 
Ak sa u zamestnanca vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov (na otázku odpovedá – nie), 
neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce 
domov. 
Následne zamestnanec telefonicky alebo e-mailom kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý určí 
podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade, že sa 
u neho vyskytnú  ťažkosti v domácom prostredí. Zamestnanec bude následne informovať zamestnávateľa - 
či má na daný alebo nasledujúci deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je PN, alebo na základe 
konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do 
práce. 
 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka 
zamestnancom) je postup rovnaký. 

 
Dátum:  ........................................... 

 podpis zamestnanca 

 
Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude v platnosti (používaný) do doby skončenia pandémie 
koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. Bude archivovaný podľa platných právnych predpisov 
GDPR.  
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Príloha 3 Často kladené otázky 

 

Otázka: 
Akú maximálnu teplotu môže mať žiak a zamestnanec školy pri vstupe do budovy školy? 

 

Odpoveď: 
Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st.C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná 

telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach 

pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať 

ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 

st.C,, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy 

zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní 

teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej 

miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne 

vyzdvihne. 

Rovnaké pravidlo odporúčam uplatniť aj pri vstupe do materskej školy. 

 

 

Otázka: 
Do školy bude vstupovať cez jeden vstup približne 75 žiakov v priebehu 30 minút. Je 

potrebné čakať reálne 5 minút? Môžeme kontrolné meranie vykonať aj skôr? 

 

Odpoveď: 

Nie je problém poprosiť vstupujúceho, aby počkal „bokom“ tých 5 minút, odporúčam 

v pokoji. Zatiaľ do školy vstupujú ostatní žiaci, ktorým sa meria teplota. Po uplynutí 5. min. 

sa zopakuje meranie čakajúcemu žiakovi, ktorému bola pri prvom meraní nameraná vyššia 

teplota. Ďalší postup je uvedený vyššie. 

 

 

Otázka: 
Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný 

filter resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti nastúpiť späť do školy? 

Vzťahuje sa rovnaký postup na zvýšenú teplotu ako aj na ostatné príznaky alebo sa bude 

postupovať rôzne (napr. jednému dieťaťu odmeriame 37,8*C a druhé dieťa bude mať 

hnačku)? 

 

Odpoveď: 
Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty 

ako 37,2 st. C (aj po troch meraniach ), alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti 

bezodkladne si nasadí rúšku, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne 

kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do 

domáceho ošetrenia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému 

lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom 

prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale aj iné príznaky), 

telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do 

školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy 

školy.  

 

Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný 

zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, 

ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak 

neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza 

dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. 
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(Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe 

podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne 

vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, 

mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov. 

Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe 

len Prehlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.2) podpísané rodičom. Pri minimálnych 

príznakoch počas troch dní, nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia 

spontánne a nie je potrebný zásah lekára.  

 

Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni 

a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy 

predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.  

 

Lekár sa NIKDY nevyjadruje k zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, 

že dieťa je zdravé a ani sa nevyjadruje k spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie. 

Pri potrebe vyšetrenia dieťaťa lekárom, je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre 

prácu v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú 

deti po telefonickom (mailovom, alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje 

ich zdravotný stav (nie dieťa, ktorému bola pri vstupe do školy nameraná telesná teplota 

vyššia ako 37,2 st.C). 

 

Otázka: 
Čo môžeme považovať za "iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest? 

 

Odpoveď: 
Pod „iným príznakom ochorenia dýchacích ciest“ sa rozumie – začervenané, zapálené oči 

s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, 

zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, 

vlhký produktívny kašeľ. Možnosť použiť príznaky uvedené v materiály: Prehlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.  

 

Otázka: 
Ak máme v škole súrodeneckú dvojicu navštevujúcu rôzne ročníky a jedno z detí neprejde 

ranným zdravotným filtrom resp. bude počas dňa izolované, aké podmienky platia pre druhé 

dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti? 

 

Odpoveď: 
Usmernenie sa týka vždy konkrétnej osoby. Každú posudzujeme osobitne. Nevzťahuje sa aj 

na súrodenca. Vyššie uvedená odpoveď je správna. 

  

Otázka: 

Ako má prebiehať prakticky ranný filter v červenej fáze s meraním telesnej teploty 

vstupujúcich do školy v prípade nepriaznivého počasia? 

Nemôžeme nechať deti v daždi, snežení alebo vetre čakať pred školou. Je pochopiteľné, ak 

budeme merať telesnú teplou vstupujúcim, budú sa žiaci pred školou kumulovať. 

Odpoveď: 

Odporúčame vykonávať ranný filter až vo vnútorných priestoroch školy – v mieste 

priestorovo umožňujúcom ho vykonať, čo najbližšie k vchodu do školy, ideálne v priestore 

pred šatňami, event. pri vstupe na chodbu s triedami –  ( z epidemiologického hľadiska je to 

možné, žiak sa síce stretne s inými žiakmi, doba, za ktorú bude s nimi v kontakte je však vo 

väčšine prípadov kratšia ako 15 min. a vzdialenosť medzi dvoma žiakmi je väčšia ako 2 m). 

 

Otázka: 
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Ako sa má zachovať škola v prípade, že žiak prichádza do školy bez sprievodu rodiča, 

a nespĺňa kritéria ranného filtra? Máme ho otočiť a nechať ho samého odísť domov? 

 

Odpoveď: 

V tomto prípade odporúčame požiadať žiaka, aby si nasadil rúško, a umiestniť ho v izolačnej 

miestnosti (je zriadená v každej škole pre prípad, že sa u žiaka počas vyučovania objavia 

príznakmi Covid-19) a bezodkladne sa kontaktuje zákonný zástupca dieťaťa, je informovaný 

o tom, že dieťa nespĺňa kritériá ranného filtra. Rodič si musí dieťa následne bezodkladne 

vyzdvihnúť a ďalej sa postupuje podľa usmernení tohto dokumentu. 
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Príloha 4 

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom 
............................................................................................., neprejavuje 
príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, 
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, 
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) 
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, 
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, 
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži. 

 

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 
lekársky dohľad). 

 

Ďalej mi nie je známe, že by žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, 
ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do 
styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19.1 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, 
najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  
Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
 

                                                 
1 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a 

k nariadeniu karantény. 


