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Všetky uvedené opatrenia vychádzajú z dokumentu „Školský semafor v školskom roku 

2021/2022 – manuál pre všetky druhy škôl“ vydaného MŠVVaŠ SR a z nariadení RÚVZ 

Bratislava IV: 

 

Do budovy školy nesmie vstúpiť nik, kto by mal niektorý z možných príznakov ochorenia 

COVID-19, a to: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná 

vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest - nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, 

sťažené dýchanie; známky ochorenia tráviaceho traktu - bolesť brucha, vracanie, hnačka. 

 

V čase 7.40 – 8.10 hod. sa vykonáva vo vestibule školy ranný zdravotný filter žiakov 

(meranie teploty a dezinfekcia rúk) až do odvolania.  

V prípade namerania teploty 37,5 °C a viac na pracovisku Karloveská 32 sa zopakuje meranie 

ešte dvakrát v intervale 5 minút. Ak po treťom meraní bude teplota 37,5 °C a viac, žiak je 

umiestnený do izolačnej miestnosti (prízemie, č. 35). Následne sa upovedomí zákonný 

zástupca žiaka, ktorý si musí dieťa bezodkladne vyzdvihnúť. 

V prípade namerania teploty nad 37,5 °C a viac na pracovisku Veternicová 20 sa zopakuje 

meranie ešte dvakrát v intervale 5 minút. Ak po treťom meraní bude teplota vyššia ako 37,5 °C, 

rodič/zákonný zástupca si dieťa bezodkladne zoberie so sebou. 

Do izolačnej miestnosti bude umiestnený aj žiak, u ktorého sa počas vyučovania vyskytnú 

zdravotné ťažkosti. Následne sa upovedomí zákonný zástupca žiaka, ktorý si musí dieťa 

bezodkladne vyzdvihnúť.  

  

Zákonný zástupca zatiaľ ešte stále môže ospravedlniť svoje dieťa na 5 za sebou 

nasledujúcich dní vyučovania. Pri dlhšej absencii treba vyžiadať potvrdenie od lekára. 

Rodičia môžu posielať TU informáciu o neprítomnosti svojho dieťaťa aj elektronicky cez 

edupage, ale po návrate do školy musí žiak predložiť ospravedlnenie podpísané rodičom alebo 

lekárom v tlačive Ospravedlnenie neúčasti žiaka na vyučovaní. 

 

Žiak/zamestnanec školy musí pri návrate do školy/do práce odovzdať Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti po každej absencii trvajúcej 3 a viac dní (vrátane víkendu a sviatkov). 

Prednostne treba toto vyhlásenie registrovať elektronicky na edupage, v papierovej podobe iba 

v prípade technických problémov. 

 

Všetci zamestnanci a žiaci školy dodržiavajú princíp ROR:  

1. rúško (resp. ochranný štít) povinné v interiéri,  

2. odstup (v rámci možností),  

3. ruky (častá dezinfekcia). 

Každý žiak musí mať pri sebe 2 rúška (jedno náhradné). 

 

V kmeňových triedach sú zabezpečené antibakteriálne tekuté mydlá. Učitelia vyzývajú 

žiakov k častej dezinfekcii rúk (počas prestávok). Hneď po vstupe do špeciálnych 

a bifurkačných miestností si učitelia a žiaci dezinfikujú ruky dezinfekčným prostriedkom.  

Vo všetkých triedach a špeciálnych učebniach treba často a intenzívne vetrať. 

 

Predmet TSV sa realizuje v prípade priaznivého počasia v exteriéri. V prípade nepriaznivého 

počasia je zatiaľ možné realizovať predmet TSV aj v telocvični s minimalizovaním 

premiešavania skupín. 
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Počas prestávok žiaci vychádzajú z tried iba v nevyhnutných prípadoch (WC a pod.); cez 

veľkú prestávku tiež zostávajú v triedach. Dozor reguluje počet žiakov na WC. 

 

Žiaci môžu počas prestávok individuálne navštevovať školskú kaplnku pri dodržaní 

odstupov minimálne 2 metre od žiakov z inej triedy. Dozor na 2. poschodí kaplnku kontroluje 

aj viackrát počas prestávky. 

 

OBEDY:  

 Dozor v jedálni v rámci možností zabezpečí primerané odstupy medzi žiakmi 

jednotlivých tried, ktorí čakajú na obed. Upozorňuje žiakov, aby si hneď po vstupe do 

jedálne dezinfikovali ruky a dohliada na plynulý priebeh preberania obeda žiakmi.  

 Po príchode do jedálne si žiaci pri okienku vyzdvihnú hlavné jedlo. Následne si od 

obsluhujúceho personálu vyzdvihnú polievku. Príbor si neberú - majú ho už pripravený 

na stoloch. Rúško si žiaci snímajú len pri stole počas konzumácie jedla. 

 Dozor zároveň dohliada na to, aby žiaci po obede nezostávali vo vestibule pri jedálni. 

Z jedálne, resp. z vestibulu pri jedálni, dozor odchádza až po odchode posledného žiaka 

z danej skupiny.  

 Po obede každej skupiny žiakov sa musí celá jedáleň dezinfikovať. Nasledujúcu skupinu 

žiakov môže dozor vpustiť do jedálne až po vydaní pokynu vedúcej jedálne, resp. 

obsluhujúceho personálu. 

  

Hneď po skončení vyučovania žiaci musia opustiť budovu školy. Po obede sa nesmú 

zdržovať ani vo vestibule jedálne.  

Odporúča sa, aby sa žiaci nezdržovali po skončení vyučovania ani v areáli školy.  

 

Rodičia čakajúci na svoje dieťa po skončení vyučovania pred školou. Rodičia nesmú vstupovať 

do budovy školy ani do priestorov školskej jedálne.  

 

 

 

V Bratislave 1. septembra 2021 

 

 

Vedenie školy 

 


