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PODMIENKY PREVÁDZKY A VNÚTORNÉHO REŽIMU
SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY EUROPEAN ENGLISH SCHOOL
pre školský rok 2020/2021
a
PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV A
ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Aby bola škola bezpečným miestom pre žiakov i učiteľov v procese vzdelávania a výchovy je počas
pandémie koronavírusom SARS-Cov-2, spôsobujúceho infekčné ochorenie COVID-19, veľmi
dôležité prijať nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia vírusových ochorení.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuál pre školy a školské zariadenia,
ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. SSŠ
EES si zásady tohto manuálu osvojila a prispôsobila pre podmienky školy.
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky školy 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 aj ako
„ÚVZ SR“). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V
prípade, ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
(ďalej aj ako „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými
nariadeniami.
Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach –
zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého
ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo
zamestnanca podozrivého na ochorenie. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade
pozitivity dvoch a viac prípadov.

A. Prevádzka a vnútorný režim školy
A.1 Všeobecné podmienky prevádzky
1. Prevádzka školy je od 3.9.2020 zabezpečená v čase od 6:30 do 16:00. Začiatok školského
roka je 2.9.2020. Žiaci 2. - 8. ročníka SZŠ a žiaci SG absolvujú 2.9.2020 úvodné slávnostné
triednické hodiny v čase od 8:30 do 9:30. Žiaci prvého ročníka SZŠ absolvujú úvodnú
slávnostnú triednicku hodinu 2.9.2020 o 10:00.
2. Žiaci prichádzajú na vyučovanie v čase od 6:30 do 7:55.
3. 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) nesmie vstúpiť do priestorov
SSŠ EES.
4. Každá osoba, ktorá vstúpi do priestorov prenajatých školou sa musí podrobiť hygienickému
filtru (viď ďalej)

A.2 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
5. Účasť žiakov na vyučovaní je povinná.
6. Vyučovací proces sa začína o 8:00 a prebieha podľa platného rozvrhu školy.
7. Žiaci 5. - 8. ročníka SZŠ a všetci žiaci SG nosia hygienické úško pokrývajúce ústa a nos
počas celého pobytu v budove školy, t. j. aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede
(opatrenie ÚVZ SR účinné od 2. septembra 2020 od 06:00 do 14. septembra 2020 18:00).
Žiaci 1.-4. ročníka SZŠ nosia hygienické úško pokrývajúce ústa a nos počas celého pobytu v
budove školy, okrem svojej kmeňovej triedy a počas výchovno-vzdelávacieho procesu v
triede (tzn. že počas vyučovacej hodiny si ho môžu z tváre zložiť).
8. Aktivity výchovno-vzdelávacieho procesu sa organizujú tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa
tráviť vonku (po odsúhlasení vedenia školy) či už v areáli školy alebo mimo neho podľa
podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná a športová výchova sa realizuje jedine v
exteriéri. Telocvičňa a rozcvičovňa sa do 20.9.2020 pre potreby TŠV nevyužívajú.
A.2.1 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu: oranžová fáza
9. Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia
COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého
jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. V prípade, že:
a. miestne príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo
zamestnanca školy: škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a
poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
b. zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom škole,
že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade
zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:
c. v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje miestne
príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u žiaka/zamestnanca.
10. Škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú
súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
11. Pri podozrení na ochorenie žiaka podozrivý žiak nenavštevuje školu a školské zariadenie a
škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej
dochádzky úzke kontakty žiaka (napr. spolužiaci v triede). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR
testu a výsledok je:
d. negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka
manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti,
podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 5)
e. pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu
miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší sa
školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne
príslušným RÚVZ.
f.

ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa
usmernenia tohto materiálu.

A.2.2 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu: červená fáza
12. Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi,
nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade
nariadenia ÚVZ SR.

13. Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, resp. u 2 a viac zamestnancov škola z
dôvodu úzkej personálnej previazanosti a v záujme ochrany verejného zdravia preruší
prezenčné vyučovanie na obdobie 3 týždňov.
14. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou v zmysle platného rozvrhu podľa aktuálnych
možností.

A.3 Prevádzka Súkromného školského klubu detí
15. Súkromný školský klub detí (SŠKD) je v prevádzke pre žiakov 1. – 6. ročníka od 3.9.2020 od
11:40 hod. do 16:30 hod., schádzanie od 6:30 hod., rozchádzanie do 17:00 hod.

A.4 Stravovanie
16. Stravovanie je zabezpečené v jedálni školy od 3.9.2020 pre všetkých žiakov, ktorí majú
objednanú stravu, prostredníctvom EduPage. Dňa 2.9.2020 sa strava poskytovať nebude.
17. Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.
18. Žiaci sa budú stravovať podľa vopred stanoveného rozpisu tak, aby sa v jedálni čo najmenej
premiešavali skupiny žiakov.
19. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a
neberú si ani príbory.
20. Odovzdávanie použitého riadu a príboru kooordinuje dozor v jedálni, ktorý dbá na dodoržanie
rozostupov.

B.) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
B.1 Opatrenia školy na predchádzanie nákazy COVID-19
1. SSŠ EES môžu navštevovať len osoby (zamestnanci školy a žiaci) z rodín, resp. domácností, v
ktorej sa daná osoba zdržiava, ktorým žiadnemu jej členovi nenariadil lekár, resp. ÚVZ
izoláciu, resp. karanténne opatrenie. V opačnom prípade zotrvá takáto osoba v izolácii, resp.
Karanténe podľa odporúčania lekára, príp. RÚVZ, alebo preukáže negatívny výsledok testu na
COVID-19, resp. lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti.
2. 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) nesmie vstúpiť do priestorov
školy. Zdravotnému a dezinfekčnému filtru (bod B.3) sa musí podriadiť každá osoba, ktorá
vstupuje do priestorov školy.
3. Ak u žiaka bude podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, prípadne nariadená
karanténa, je zákonný zástupca žiaka povinný bezodkladne o tejto situácií informovať
triedneho učiteľa a riaditeľa školy.
4. Ak žiak ráno, alebo v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, nebude
vpustený do školy, resp. bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti s priamym
vetraním. Izolačná miestnosť je učebňa č. 4/2 (tzv. relaxačná miestnosť SŠKD). Následne
triedny učiteľ, poprípade vedenie školy bude informovať zákonných zástupcov, ktorí ho
bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID–19 základná škola informuje príslušný
RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. Všetky priestory, v ktorých sa žiak
počas dňa pohyboval okamžite podstúpia dôkladnú dezinfekciu. Zároveň budú počas dňa

informovaní o riziku nákazy všetky osoby, ktoré spadajú do kategórie tzv. “blízkych kontaktov”
potenciálne infikovaného žiaka ako aj ich zákonní zástupcovia.

B.2 Povinnosti zákonných zástupcov žiakov
5. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi
RÚVZ.
6. Povinnosťou zákonných zástupcov je poučiť deti o všetkých opatreniach. Zákonný zástupca
zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka
do SSŠ EES a pri odchode žiaka zo SSŠ EES (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
7. Každý žiak sa musí bezvýhradne riadiť pokynmi zamestnancov školy a prísne dodržiavať
všetky hygienické naradenia.
8. V prípade nerešpektovania pokynov zo strany žiakov alebo zákonných zástupcov môže byť
žiak z vyučovania vylúčený.
9. Zákonný zástupca do budovy školy so žiakom nevstupuje. Vstup zákonných zástupcov je do
budovy školy je prísne zakázaný (výnimkou je 1 dorovod zákonného zástupcu žiaka prvého
ročníka SZŠ dňa: 2.9.2020)
10. V spoločných priestoroch školy (chodby, toalety) sú všetci žiaci povinní nosiť rúška
pokrývajúce ústa a nos (podrobnosti o nosení rúšok upravuje bod A.2, čl. 7).
11. Každý žiak musí mať jedno náhradné rúško odložené v taške v igelitovom vrecku a
jednorazové papierové hygienické vreckovky. Zabezpečí zákonný zástupca žiaka.
12. V prvý deň žiak odovzdá triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného
zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19
spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2). Predkladá sa pri prvom nástupe žiaka do školy,
alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.
13. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni
predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a
nemá nariadené karanténne opatrenie.
14. Rozhodnutím ministra školstva č.: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.8.2020 s účinnosťou od:
1.9.2020 došlo k zmene lehoty podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne:
“Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac (pôvodne 3) 5 po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia;
vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske
potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho
neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako
(pôvodne 3) 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný
zástupca alebo zástupca zariadenia, potvrdenie od lekára.”
15. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný
zástupca žiaka bezodkladne o tejto situácií informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa
školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok dieťa školu nenavštevuje!
16. Vyplniť Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom
nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2).
A. V prípade, že ste na niektorú z otázok zo Zdravotného dotazníka odpovedali „ÁNO,“
ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a
iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte. Dieťa do školy ísť môže,
ak:

a) neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,
b) ak lekár nenariadil karanténu,
c) ak ste neprišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobou,
ktorá ochorela na COVID-19,
d) ak ste za posledných 14 dní neboli v krajine, ktorá je na zozname
rizikových krajín. Štáty považované za bezpečné - bez nutnosti karantény
a registrácie (k 1.9.2020): Austrália, Česko, Čína, Cyprus, Dánsko,
Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko,
Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako,
Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Taliansko. Všetky
ostatné štáty možno vnímať ako rizikové a je potrebné a povinné sa po
návrate z nich registrovať. Aktuálny zoznam rizikových krajín si preveríte
tu: https://korona.gov.sk/ehranica/
B. V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a
chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a
iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej
starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa
nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom, ak:
a) prejavuje známky akútneho ochorenia
b) lekár nariadil domácu izoláciu či karanténu
c) žiak, alebo osoba žijúca v spoločnej domácnosti prišla do styku s
osobou, ktorá ochorela na COVID-19
d) ste za posledných 14 dní (odo dňa 1.9.2020) boli v krajine, ktorá je na
zozname rizikových krajín (patrí k nim aj napr. aj Chorvátsko, a ďalšie,
nájdete ich na odkaze uvedenom nižšie súvisiacim s registráciou). V
takomto prípade máte povinnosť sa zaregistrovať na https://
korona.gov.sk/ehranica/ RÚVZ vám nariaďuje izoláciu v domácom
prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie
COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju
ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.
Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie
SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ
a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho
výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na
5. deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez
absolvovania testu.
Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť
ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://
korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom
policajného zboru pri prekračovaní štátnych hraníc SR. Bez tohto potvrdenia
nebudú môcť vstúpiť na územie SR. Občania tretích krajín (krajín mimo Európskej
únie) sú následne povinní počas svojho pobytu na území SR byť schopní sa
preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru
Slovenskej republiky.
B.3 Zdravotný a dezinfekčný filter
17. Zdravotný a dezinfekčný filter zabezpečujú zamestnanci školy poverení riaditeľom školy.
Poverení zamestnanci sami prešli zdravotným filtrom a sú zabezpečení hygienickými
rukavicami, rúškom, resp. ochranným štítom.

18. Každá osoba vtupujúca do priestorov školy (zamestnanci školy a žiaci) si pred vstupom do
budovy školy nasadí hygienické rúško pokrývajúce ústa a nos (podrobnosti o nosení rúšok
upravuje bod A.2, čl. 7).
19. Každá osoba vstupujúca do priestorov školy sa musí podrobiť odmeraniu telesnej teploty
povereným zamestnancom. Poverený zamestnanec odmeria každej osobe vstupujúcej do
priestorov školy na čele telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom. Ak vstupujúca osoba
má telesnú teplotu do 37,2°C môže vstúpiť do priestorov školy. Ak je aj po opakovanom
meraní telesná teplota vyššia, daná osoba okamžite opustí priestory školy - ak ide o
maloletého žiaka - je odvedený do izolačnej miestnosti č. 4/2 až do príchodu zákonného
zástupcu, ktorému je žiak odovzdaný.
20. Poverený zamestnanec dá pokyn žiakovi vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prípravkom na
báze alkoholu.
21. Následne žiak prechádza do šatne, prezuje sa a odchádza do triedy.

C. Podmienky pre zamestnamncov školy
1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci SZŠ a SŠKD vyplnia dotazník o zdravotnom
stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 2).
2. Je povinnosťou triedneho učiteľa poučiť žiakov o dodržiavaní prísnej hygieny (každý deň
pred začiatkom vyučovania). Učitelia sú povinní si osvojiť Usmernenie hlavného hygienika SR
v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV http:// www.ruvzpo.sk/): umývanie rúk - min 20
sekúnd, pravidelné vetranie, “bezpečné” kýchanie do lakťovej jamky, a pod.
3. Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy v priestoroch školy nosia rúško alebo
ochranný štít.
4. Všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch školy sú povinní dbať vo zvýšenej miere na
osobnú hygienu i na hygienu pracoviska, resp. celej budovy školy.
5. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je nevyhnutné zabezpečiť časté a intenzívne
vetranie.
6. Nepedagogickí zamestnanci (p. upratovačky, p. recepčná, p. školník) zabezpečujú:
a. Dezinfekciu plôch najviac rizikových pre možnú kontamináciu: vstupný vestibul:
pravidelne v 10 min. intervaloch od 6:45 do 8:15 - antibakteriálnymi prípravkami
dezinfikovať kľučky, turniket, vetrať vo vstupnej chodbe i vo vestibule, 2x umyť podlahu
dezinfekčnými prípravkami
b. Dezinfekciu všetkých dotykových plôch - kľučiek v budove, zábradiel a madiel (1x
dopoludnia - po 2. vyučovacej hodine, 1x - po vyučovaní),
c. Dezinfekciu priestoru toaliet: dezifikovať umývadlové batérie a umývadlá,
splachovače, nádoby na mydlo a ostatné najviac ohrozené plochy možnej
kontaminácie, a umyť podlahu (3x denne: po 1. vyučovacej hodine, po 3. vyuč. hodine
a po ukončení vyučovania).

C.1 Podmienky pre zamestnancov: oranžová fáza
7. Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického zamestnanca podozrivý zamestnanec
nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo
výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty. Ak je podozrivý
podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
a. negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce.
Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate
zamestnanca do pracovného procesu.

b. pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ
a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.
8. Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického zamestnanca podozrivý zamestnanec
nenavštevuje školu a školské zariadenie až do usmernenia príslušného RÚVZ a škola vylúči zo
školskej dochádzky, z dochádzky do práce jeho úzke kontakty. V prípade zamestnanca
stravovacieho zariadenia je nutné uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne
príslušného RÚVZ. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
a. negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce.
Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate
zamestnanca do pracovného procesu
b. pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný
RÚVZ.
9. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej
zmluvy a pracovnej náplne.
10. Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade žiaka, pedagogický zamestnanec ktorý bol v
úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede, vykonával výchovnú
činnosť v príslušnom oddelení SŠKD, a pod.), odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ 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. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický
zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v
súlade s pracovnou zmluvou.
11. Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca (pedagogický zamestnanec
alebo nepedagogický zamestnanec), 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. Po negatívnom
výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo odborný 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. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej
činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

C.2 Podmienky pre zamestnancov: červená fáza
12. Počas prerušenia vyučovania zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ na
pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku 20 v práci na strane zamestnávateľa) podľa
§ 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku laboratórneho testu.
Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo odborný
zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
13. 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.
14. Ak niektorý zo zamestnancov po obnovení vyučovania zo subjektívnych dôvodov
(nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku,
zamestnávateľ môže:

a. sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce)
alebo
b. ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv.
prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

D. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy je normatívnou internou inštrukciou Súkromnej
spojenej školy European English School, je záväzný pre všetky osoby, ktoré vsúpia do
priestorov školy.
2. Pedagogický zamestnanec, reps. triedny učiteľ je povinný oboznámiť žiakov s tými
ustanoveniami tohto nariadenia, ktoré musí dodržiavať a ktoré sa ho bezprostredne týkajú.
3. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2020 a zostáva v účinnosti až do
odvolania jeho účinnosti.

PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r.
riaditeľ SSŠ-EES

