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Pokyny
riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen
upravujúce režim školy v školskom roku 2020/2021
počas pandémie COVID-19
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Strednej zdravotníckej škole,
J. Kozáčeka 4, Zvolen a na pracoviskách praktického vyučovania po dobu trvania pandémie
COVID - 19
sa riadi dokumentom vydaným MŠVVaŠ SR „Manuál opatrení pre školy a školské
zariadenia (podlieha aktualizácii) - https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skolya-skolske-zariadenia-aktualizovany,
rešpektuje rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (podliehajú aktualizácii).
Cieľom dokumentu je stanoviť základné organizačné podmienky školy a pracovísk praktického
vyučovania po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania
protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Základné pravidlá
1. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu
a podľa platných opatrení ÚVZ SR.
Súvislá odborná prax nerealizovaná na konci školského roku 2019/2020 bude
prebiehať v septembri 2020 pre žiakov štvrtého ročníka dennej formy štúdia
študijného odboru 5356 M zdravotnícky asistent a 2. ročníka externej formy štúdia
študijného odboru 5361 N praktická setra.
Vyučovanie predmetu telesná a športová výchova bude prebiehať v exteriéri.
2. Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri
po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomne zdravotný dotazník
pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania o tom, že neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia, poprípade PN vystavenú
príslušným lekárom (príloha č. 1).
3. Zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky
žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov
a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti a o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia (príloha č. 2).
Pri prerušení viac ako päť pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)
z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným
lekárom.
Počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
V prípade, že zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak má podozrenie alebo
potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho
učiteľa a riaditeľa školy.
4.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou
riaditeľom školy a vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti danej osoby
(príloha č. 3).
Na komunikáciu externých osôb so školou je možné využívať dištančný spôsob.

Opatrenia školy v rámci prevencie nákazy COVID-19
1. 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 (príloha č. 4).
2. Do budovy školy je povolený vstup žiakov a zamestnancov školy.
Cudzie osoby do budovy školy nevstupujú.
3. Každý žiak pri vstupe do budovy školy absolvuje ranný filter (kontrola rúška, meranie
telesnej teploty, dezinfekcia rúk).
4. Každá osoba vstupujúca do budovy školy je povinná dodržiavať zásady princípu
R - O - R, t. j. RÚŠKO - ODSTUP - RUKY.
RÚŠKO - opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok
telesných tekutín

žiaci si pred vstupom do budovy školy nasadia rúško a nosia ho
počas celého vyučovania vo všetkých vnútorných priestoroch školy,
k dispozícii musia mať aj rezervné rúško,

v miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda je zabezpečené priame, časté a
intenzívne vetranie,

pedagogickí zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov
na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kýchaní a kašľaní
a na správne nosenie rúšok,

žiaci musia mať vlastné papierové vreckovky,

pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci nosia rúško v súlade
s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
ODSTUP - sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov
a obmedzovanie skupinových aktivít

žiaci sa pred budovou školy nezhromažďujú,

počas prestávok sa žiaci zdržujú vo svojich učebniach pri priamom
vetraní s cieľom eliminovať pohyb na chodbách,

pedagogickí zamestnanci obmedzia pobyt v zborovni na najnižšiu
možnú mieru, na prácu využívajú priestory kabinetov,

organizácia stužkovej slávnosti sa riadi aktuálnymi usmerneniami
RÚVZ.
RUKY - sú opatrenia eliminujúce proces infekcie z kontaminovaného
povrchu sliznice

každá osoba si pri vstupe do budovy školy vydezinfikuje ruky
pripraveným dezinfekčným prostriedkom,

žiaci si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi
hygienicko-epidemiologickými nariadeniami,

hygienické zariadenia sú vybavené mydlom v dávkovači
a jednorazovými papierovými obrúskami pre bezpečné osušenie rúk,

pedagogickí zamestnanci upozorňujú žiakov na dodržiavanie
hygienických pravidiel, časté umývanie rúk a používanie dezinfekčných
prostriedkov.

5. Stravovanie bude zabezpečené štandardným spôsobom pri zaistení týchto
podmienok:
- podľa počtu žiakov prihlásených na stravovanie v školskej jedálni bude
zabezpečený časový harmonogram vydávania obedov podľa tried,
- jedlo a príbory zabalené v obrúskoch vydáva personál jedálne.
6. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy
nachádzajú, sa vykonáva raz denne.
Dotykové plochy a ostatné povrchy a predmety sa dezinfikujú priebežne, najmenej
však dvakrát denne a podľa potreby.
Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne.
Smetné koše sú bezdotykové.
7. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 je
potrebné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovaťzákonných
zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
8. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu
jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu
v najkratšom možnom čase.
9. V prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca sa škola riadi usmerneniami
z oranžovej fázy (príloha č. 4).

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

