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Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Riaditeľka Základnej školy Beňuš (ďalej len základnej školy) vydáva tento dodatok 

k vnútornému poriadku v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/11506:1-A2110  

a rozhodnutia zriaďovateľa základnej školy za účelom upravenia podmienok prevádzky, 

vnútorného režimu školy a podmienok na zaistenie BOZP v období od 01.06.2020.  

2. Základná škola na základe prejaveného záujmu zákonných zástupcov žiaka o umiestnenie 

žiaka do školy zabezpečuje v tomto období prevádzku školy a  ŠKD. Stravovanie 

zabezpečuje Školská jedáleň pri MŠ Beňuš. 

 

 

Článok 2  

Prevádzka a vnútorný režim školy 

1. Základná škola Beňuš od 01.06.2020 do 30.06.2020 poskytne prezenčnú formu 

vzdelávania na báze dobrovoľnosti pre žiakov 1. až 5. ročníka. 

2. Prevádzka školy bude od 01.06.2020 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. 

3. Vzdelávanie žiakov prebieha vo všetkých triedach 1. – 5. ročníka základnej školy. 

Vyučovanie na 1. stupni zabezpečujú triedne učiteľky a vyučovanie v triedach 5. ročníka 

zabezpečujú vyučujúce 2. stupňa. 

4. Žiaci budú v skupinách s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu. Vzhľadom  

k optimálnemu počtu žiakov v triedach  sme nemuseli pristúpiť k rozdeľovaniu žiakov do 

rôznorodých skupín. Žiaci budú rozdelení podľa tried. 

5. Tieto skupiny sa počas jedného týždňa nebudú meniť. Pokiaľ sa počet žiakov v rámci týždňa 

zmení, v nasledujúcom týždni zmeníme zloženie skupín podľa aktuálneho stavu. V rozpise 

skupín, v ktorých nebude zaradený kmeňový učiteľ alebo vychovávateľ, bude uvedené 

meno iného pedagogického zamestnanca. 

6. Príchod detí bude v čase od 7,30 hod. do 8,00 hod. podľa nasledovného rozpisu, ktorý 

bude zverejnený  na webovej stránke školy a vo vývesnej skrinke školy.  

7. Ranné schádzanie v školskom klube nie je povolené, nakoľko nie je možné spájať deti 

z rôznych tried. Preto Vás prosíme o  dodržiavanie stanoveného príchodu.  

8. Organizácia príchodu bude nasledovná, nakoľko autobusy budú premávať v školskom 

režime: 

 žiaci z Beňuša prichádzajú do školy v čase od 7,40 hod. do 7,50 hod., 

 žiaci z Filipova a Gašparova prichádzajú do školy autobusom, ktorý má príchod o 7,45 

hod., 

 žiaci z Bacúcha prichádzajú do školy autobusom s príchodom o 7,54 hod., 

 žiaci z  Braväcova prichádzajú do školy autobusom s príchodom o 7,56 hod., 

 zákonní zástupcovia, ktorí svoje deti vozia do školy autom, budú deti odovzdávať  

v ľubovoľnom čase od 7,30 hod. do 7,55 hod. 



9. Žiaci budú čakať s rúškami na tvári so sprievodom, prípadne bez sprievodu, v priestoroch 

asfaltového ihriska v potrebných odstupoch. Ráno budú vchádzať bočným vchodom 

do budovy školy, kde sprievodná osoba odovzdá dieťa dozoru, ktorý dieťaťu zmeria teplotu 

bezdotykovým teplomerom. Dieťa následne absolvuje dezinfekciu rúk, ktorú vykoná 

poverený zamestnanec školy – upratovačka. Po zmeraní teploty a vykonaní dezinfekcie rúk 

sa žiak v šatni prezuje a odloží si vrchné oblečenie na vešiak a následne sa presunie priamo 

do svojej triedy. 

10. Okrem školských pomôcok, ktoré žiakom odporučia učitelia, mobilu, 2 ks rúšok, 

papierových vreckoviek, nápoja a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí. 

11. Triedu žiak nebude svojvoľne opúšťať. Presuny skupín žiakov, pohyb v chodbách, návšteva 

toaliet či spoločných priestorov budú organizované, s rúškom na tvári. 

12. V záujme bezpečnosti sa odporúča, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré 

so žiakom žijú v jednej domácnosti. Sprievodná osoba nevstupuje do školy a musí počkať 

na prevzatie žiaka učiteľom. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu, sa nemôže zúčastniť 

vyučovania. 

13. Pred prvým nástupom dieťaťa do školy je potrebné pribaliť dieťaťu čestné vyhlásenie, 

v ktorom zákonný zástupca svojim podpisom potvrdí aktuálnu zdravotnú situáciu 

dieťaťa a členov rodiny, v ktorej dieťa žije. Rovnako postupuje zákonný zástupca 

v prípade, že sa dieťa nezúčastní vyučovania aspoň tri dni po sebe (mimo víkendu) 

a chystá sa opäť nastúpiť do školy. Toto čestné vyhlásenie rodiča je k dispozícii na 

webovej stránke školy v časti Na stiahnutie. 

14. V prípade zistenia zvýšenej telesnej teploty alebo iných prejavov ochorenia, bude žiak 

umiestnený do izolácie až do príchodu zákonného zástupcu. Príchod chorého žiaka do 

školy môže spôsobiť škole vážne organizačné problémy a ohroziť zdravie iných žiakov, ako 

aj učiteľov. Preto aj pri najmenšom prejave akéhokoľvek ochorenia je potrebné dieťa 

nechať doma. 

15. Dozor počas prestávok vykonávajú vyučujúce vo svojich triedach a taktiež počas dňa 

vyučujúce, resp. vychovávateľky dozerajú na to, aby sa ich žiaci zbytočne nestretávali so 

žiakmi iných skupín vo WC. Vyučujúce podľa rozpisu vykonávajú dozor v chodbe pred 

triedami aj ráno počas príchodu žiakov.  

16. Odborné učebne nie sú k dispozícii. 

17. Po skončení vyučovania si žiak, ktorý nenavštevuje ŠKD, ani neodoberá obed, nasadí rúško, 

prezuje sa a opustí školu spôsobom uvedeným v  písomnom oznámení jeho zákonného 

zástupcu. 

18. Zákonný zástupca alebo osoba, ktorá príde prevziať žiaka, nevstupuje do budovy školy! 

Elektronickým vrátnikom alebo telefonicky ohlási meno žiaka, ktorého prišiel vyzdvihnúť. 

Postup preberania žiaka zo školy je podobný ako pri odovzdaní – dodržiavanie odstupov, 

ochrana rúškami. 

19. Žiaci, ktorí po skončení vyučovania odchádzajú domov autobusom, sa presunú k zastávke 

autobusu, kde disciplinovane čakajú na autobus. Pritom dodržiavajú všetky hygienicko-

epidemiologické  nariadenia. 



20. Odchody autobusov:  

 Braväcovo o 12,48 hod., 

 Bacúch, Závadka nad Hronom o 12,36 hod. a o 13,36 hod., 

 Gašparovo, Filipovo o 13,04 hod. 

 

Článok 3  

Zabezpečenie vyučovania 

1. Všetky triedy majú stanovený rozvrh vyučovania, ktoré bude prebiehať v čase od 8,00 hod. 

do 11,35 hod., resp. do 12,25 hod. – následne budú žiaci podľa prejaveného záujmu tráviť 

čas v školskom klube detí. Harmonogram vyučovacieho členenia hodín žiaci dostanú od 

triednych učiteľov. 

2. Vyučovanie v 1. – 4. ročníku: 

 učiteľ si zvolí obsah učiva, metódy a formy práce podľa vlastného uváženia, 

 vyučovanie bude prebiehať formou blokového  vyučovanie, integrovaného 

tematického vyučovania, hravými činnosťami, 

 v maximálnej miere bude využívaný exteriér školy, 

 učebnice a zošity si žiaci  ponechajú v škole, 

 žiakom sa nebudú zadávať domáce úlohy. 

3. Vyučovanie bude prebiehať s jedným prideleným učiteľom tak, aby sa deti z rôznych 

skupín nestretávali počas prestávok medzi blokmi v spoločnej chodbe. Jediná zmena môže 

nastať v prípade, že sa záväzne prihlási nízky počet detí alebo klesne počet žiakov v triede, 

ktoré potom následne v najbližšom týždni priradíme k inej triede. Zmena môže nastať 

aj v prípade, že triedny učiteľ resp. učiteľ pridelený na vyučovanie nebude môcť 

z objektívnych dôvodov nastúpiť do práce (nepredvídateľné situácie).  

4. Vyučovanie v 5. ročníku: 

 v 5. ročníku budú vyučovať každý deň dva predmety dvaja učitelia. Dôraz sa kladie na 

vyučovacie predmety MAT, SJL, ANJ, BIO, GEO. 

 Celá výučba bude prebiehať v kmeňovej učebni, prípadne na školskom dvore.  

 Náplň vyučovacích blokov bude v kompetencii učiteľov, ktorí pripravia obsahovú náplň 

s ohľadom na potreby žiakov a  na psychohygienu dieťaťa vhodným striedaním 

činností. 

 Jeden z blokov bude mať trieda v prípade priaznivého počasia každý deň pridelený 

na možný pobyt vonku. 

 Učebnice a zošity si žiaci  ponechajú v škole. 

 Žiakom sa nebudú zadávať domáce úlohy. 

5. Dištančné vzdelávanie:  

 Žiaci 6. –  9. ročníka budú aj naďalej pokračovať iba v dištančnom vzdelávaní. 

 Učitelia, vykonávajúci dištančné vzdelávanie, budú mať priradené učebne, z ktorých 

budú toto vzdelávanie vykonávať. 



 Dištančnou formou sa budú vzdelávať naďalej aj žiaci, ktorých rodičia sa rozhodli 

nevyužiť možnosť prezenčného vzdelávania od 01.06.2020 do 30.06.2020.  

 Úlohy týmto žiakom 1. – 5. ročníka  budú zadávané na celý týždeň v pondelok. Vždy  

v piatok ich zákonný zástupca žiaka doručí pedagógovi do školy alebo pošle mailom  

a pod. (tak, ako boli zvyknutí).  

6. Žiaci prihlásení na prezenčnú formu vzdelávania v prípade neúčasti na vyučovaní budú 

evidovaní v triednej knihe ako neprítomní na vyučovaní. Ak zákonný zástupca žiaka zmení 

prezenčnú formu vyučovania za dištančnú v priebehu mesiaca jún, zmenu nahlási 

triednemu učiteľovi, ktorý vykoná záznam o zmene. Podobne koná triedny učiteľ aj 

v opačnom prípade, t. j. zmene z dištančnej na prezenčnú formu vyučovania. 

7. Do konca školského roka sa nebude realizovať ústne ani písomné skúšanie. 

8. Vyučujúce majú možnosť absolvovať aktivity so žiakmi aj mimo areálu školy. 

 

Článok 4 

Zabezpečenie činnosti ŠKD 

1. Školský klub detí bude v prevádzke od 11,30 hod. do 15,30 hod. V každej triede detí bude 

pridelený jeden vychovávateľ prípadne iný pedagogický zamestnanec (ďalej len 

vychovávateľ). 

2. Zákonný zástupca žiaka zabezpečí doručenie zápisného lístka do ŠKD príslušnej 

vychovávateľke najneskôr 02.06.2020, v ktorom určí aj čas a spôsob odchodu dieťaťa z 

ŠKD. 

3. Ak zákonný zástupca potrebuje výnimočne zmeniť čas alebo spôsob odchodu svojho 

dieťaťa z ŠKD, urobí to zvyčajným spôsobom – písomným oznámením. 

4. Ak dieťa odchádza zo ŠKD v sprievode rodiča, rodič si ho od vychovávateľky vypýta 

telefonicky spred budovy školy. Telefónne kontakty poskytnú zákonným zástupcom 

príslušné vychovávateľky prostredníctvom zápisného lístka. 

5. V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú jednotlivé 

skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k miešaniu 

skupín. Za týchto okolností nie je potrebné, aby mali žiaci a pedagógovia v úzkom kruhu 

svojej skupiny na danom vymedzenom priestranstve rúško. 

6. Ranná služba nebude v ŠKD v tomto období zabezpečovaná. Zákonný zástupca je povinný 

rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa 

v danom čase. 

7. Vychovávateľky trávia čas so žiakmi len v areáli školy. 

8. Deti odchádzajú domov na základe písomného oznámenia ich zákonného zástupcu jedným 

z týchto spôsobov:  

 samostatne v ľubovoľnom čase, 

 autom s rodičom v ľubovoľnom čase, 

 pešo so sprievodnou osobou v ľubovoľnom čase, 

 deti z Bacúcha autobusom o 12,36 hod. alebo o 13,36 hod., 

 deti z Braväcova autobusom o 15,00 hod., 



 deti z Gašparova a Filipova autobusom o 15,10 hod. 

 

Článok 5 

Zabezpečenie stravovania v školskej jedálni 

1. Stravovanie školská jedáleň poskytuje len žiakom a zamestnancom prítomným na 

vyučovaní a v zamestnaní.  

2. Výdaj stravy bude prebiehať v čase od 11,15 hod. do 13,30 hod. po skupinách podľa 

stanoveného harmonogramu.  

3. Stravovanie školská jedáleň poskytuje vo forme vareného jedla. Výdaj jedla do obedárov 

je ZAKÁZANÝ! 

4. Pred presunom na obed si žiaci dôkladne umyjú ruky. Na obed sa presúvajú podľa 

harmonogramu.  

5. V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali. Na to, aby 

nedošlo k miešaniu skupín, dozerajú vychovávateľky, resp. učiteľky. 

6. Dozor nad stravujúcimi sa žiakmi počas obeda vykonáva príslušná triedna učiteľka spolu s 

vychovávateľkou vo svojej triede. 

7. Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú 

a neberú si ani príbor. 

8. Pokiaľ sa stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje v sprievode pedagogických 

zamestnancov – učiteľov, vychovávateľov ŠKD, tak s dokladaním jedál, nápojov a príborov 

vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k 

stravovacím návykom. 

9. Vstup zákonných zástupcov je do školskej jedálne prísne zakázaný. 

10. Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný a jedáleň bude vyvetraná. 

11. Odhlasovanie žiakov z obeda prebieha ako zvyčajne – deň vopred alebo ráno do 8,00 hod. 

prostredníctvom odhlasovacieho lístka vhodeného do schránky alebo telefonicky. 

Neodobratý obed hradí v plnej výške zákonný zástupca. 

 

 

Článok 6 

Zabezpečenie BOZP 

1. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do 

základnej školy v trvaní viac ako tri dni žiak predkladá vyhlásenie o tom, že neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 1). 

2. Všetci zamestnanci školy pri prvom nástupe do práce vyplnia dotazník o zdravotnom stave 

pred návratom do zamestnania (Príloha č. 2). Ak zamestnanec patrí do rizikovej skupiny 

(tehotné ženy, osoby s oslabenou imunitou a s pridruženými chronickými chorobami, vek) 

a začne vykonávať prácu v škole, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku  

o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.  

3. V prípade, ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu  



v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Ak sa príznaky v priebehu dňa objavia u žiaka, 

pedagogický zamestnanec ho umiestni do samotnej miestnosti a kontaktuje zákonného 

zástupcu, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne, a riaditeľku školy.  

4. Pedagogickí zamestnanci si po príchode do práce odložia osobné veci do zborovne.  

V zborovni sa nestretávajú a zbytočne nezdržiavajú, správajú sa tak, aby minimalizovali 

kontakt s ďalšími zamestnancami školy. 

5. Vedenie školy zabezpečí: 

 dezinfekčné prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu,  

 osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov školy (rúška a ochranné štíty),  

 papierové  utierky. 

6. Pedagogickí zamestnanci:    

 zabezpečia, aby nedochádzalo k miešaniu žiakov medzi jednotlivými skupinami  

a minimalizovanie kontaktov so žiakmi z iných tried vo WC,  

 podľa uváženia a možností zabezpečia rozostupy medzi žiakmi počas výchovno-

vzdelávacieho procesu,  

 obsah a formu všetkých vzdelávacích aktivít volia tak, aby boli zaistené hygienicko-

epidemiologické opatrenia,  

 zabezpečia, aby bolo v triede k dispozícii tekuté mydlo,  

 zabezpečia, aby si žiaci po príchode z WC do triedy umyli ruky mydlom, 

 zabezpečia, aby žiaci v triede používali len papierové utierky, nie textilné uteráky,  

 zabezpečia časté a intenzívne vetranie tried,  

 zabezpečia umytie alebo dezinfekciu rúk žiakov pred vstupom do jedálne,  

 opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní  

a kýchaní a na nosenie rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy, okrem svojej 

triedy a počas aktivít vonku so svojou triedou, 

 nosia ochranné rúško alebo ochranný štít okrem času, kedy vykonávajú výchovno-

vzdelávací proces, vtedy je nosenie rúška alebo ochranného štítu odporúčané, ale nie 

povinné,  

 denne realizujú evidenciu prítomných žiakov a záznam o prebranom učive v triednych 

knihách podľa pokynov MŠVVaŠ SR (Príloha č. 3) 

7. Žiaci sú povinní:  

 dodržiavať a riadiť sa pokynmi pedagogických zamestnancov,  

 dodržiavať čas príchodu do školy a miesto vstupu do školy a do triedy,  

 dezinfikovať si ruky pred vstupom do školy a do školskej jedálne, umývať si  

a dezinfikovať ruky v triede po použití WC,  

 nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy a počas 

aktivít vonku so svojou triedou. 

8. Zákonný zástupca žiaka: 

 pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky 

žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni doručí písomné vyhlásenie o tom, že 



žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie; bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť; toto čestné 

vyhlásenie rodiča je k dispozícii na webovej stránke školy v časti Na stiahnutie, 

 berie na vedomie, že ak jeho dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných 

príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú; o podozrení na nákazu COVID-

19 základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, 

ako je to v prípade iných infekčných ochorení, 

 zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška (jedno na tvári a druhé v igelitovom 

vrecku v taške) a 1 balík papierových jednorazových vreckoviek,  

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk), 

 dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté 

v tomto dokumente, 

 rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu 

vzdelávania, 

 zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú 

v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy zbytočne 

nepohybujú a vchádzajú do areálu, len keď dieťa privádzajú do školy a keď si idú dieťa 

vyzdvihnúť, 

 oboznámi svoje deti s uvedenými pokynmi; v prípade nerešpektovania pokynov zo 

strany detí alebo zákonných zástupcov môže byť žiak z vyučovania vylúčený, 

 doručí vypísaný zápisný lístok vychovávateľke 2.6.2020, 

 včas odhlásili svoje dieťa z obeda, 

 bezodkladne informuje vyučujúceho a riaditeľa školy o situácií, keď je u dieťaťa 

podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 a keď bola dieťaťu nariadená 

karanténa lekárom pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. 

9. Upratovačky zabezpečia každodenne:  

 nosenie rúška alebo ochranného štítu,  

 ranný zdravotný filter žiakov,  

 vetranie priestorov WC počas jeho dezinfekcie, ktorú vykonávajú minimálne dvakrát 

denne,  

 dvakrát denne dezinfekciu kľučiek a zábradlia,  

 vetranie ostatných vnútorných priestorov školy a ich sprísnenú dezinfekciu,  

 dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov (lavice, stoly, skrinky, umývadlá)  

a predmetov,  

 dopĺňanie dezinfekčných prostriedkov v triedach. 

 

Článok 7 

Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s otvorením základnej školy 



1. Pracovný čas pedagogických zamestnancov poskytujúcich prezenčné  

a dištančné vzdelávanie je v súlade s harmonogramom vyučovacích hodín a prestávok: 

Pedagogický zamestnanec  7,40 – 12,40 hod.  (ranný dozor od 7,30 hod.) 

Vychovávateľky 10,30 – 15,30 hod.  

2. Zamestnanci si môžu pripravovať materiály na vyučovanie v priestoroch školy v súlade 

s týmto vnútorným pokynom. 

3. Začiatok a koniec pracovného času nepedagogických zamestnancov – upratovačiek je 

v zmysle tohto vnútorného pokynu a je prispôsobený prevádzke, vnútornému režimu 

školy a podmienkam na zaistenie BOZP. Upratovačky sú prítomné na pracovisku podľa 

rozpisu pracovného času. Po vykonaní pracovnej činnosti v danom časovom úseku 

odchádzajú z pracoviska. Rozvrhnutie pracovného času a pridelenie upratovacích plôch 

tvorí prílohu.  

4. V zmysle §55 ods. 4 Zákonníka práce preraďuje riaditeľka školy obe asistentky učiteľa 

a jedného učiteľa 2. stupňa na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD od 1.6.2020 

do ukončenia mimoriadnej situácie.  

 

Článok 8 

Poskytovanie údajov na účely ošetrovného 

1. Základná škola Beňuš oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na 

účely poskytovania ošetrovného údaje o žiakoch, ktorí budú navštevovať školu 

v mesiaci jún v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu  

k 30.06.2020 v termíne do 03.06.2020. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi 

Sociálnej poisťovni do 10.06.2020. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok k vnútornému poriadku nadobúda účinnosť 01.06. 2020 a je platný do 

ukončenia mimoriadnej situácie. 

2. S dodatkom k vnútornému pokynu boli oboznámení pedagogickí zamestnanci 

zabezpečujúci prezenčné a dištančné vzdelávanie, ekonómka a upratovačky na 

pracovnom stretnutí dňa 28. 05.2020.  

3. Každá zmena vo vnútornom pokyne sa môže vykonať len formou písomného dodatku. 

 

 

 

V Beňuši, dňa 28.05.2020                                                                              Ing. Iveta Bartoňková 

                                                                                                                               riaditeľka školy 

Príloha č.1 

 

 



Vyhlásenie 

  

Vyhlasujem, že dieťa ....................................................., bytom v  .............................................., 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani 

lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil 

karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).   

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v 

domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 

prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových 

blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).   

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

vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

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

 

Meno a priezvisko zák. zástupcu:    
 

Adresa zákonného zástupcu:    
 

Telefón zákonného zástupcu:    
 

Podpis zákonného zástupcu:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2  Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do 
zamestnania 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 



Meno:  

Priezvisko:  

Dátum narodenia:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia zamestnancov, ktorí 
sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorením 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.  

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

ÁNO NIE 

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

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

 

Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho 
nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov. 
Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa 
zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí 
doma. Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa - či má na daný deň celodennú domácu liečbu, 
prípadne či je na 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 platný do doby pominutia pandemickej epidémie 

koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19 a bude archivovaný podľa platných právnych predpisov GDP 


