
Nariadenie riaditeľky Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava 

Organizácia výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na Konzervatóriu, Tolstého 11, Bratislava 

v čase trvania pandémie COVID 19  

 

1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred 

nástupom do zamestnania (tlačivo je k dispozícii na stiahnutie v EduPage, na webovom sídle školy 

a na každej vrátnici všetkých troch budov) a odovzdajú ho na príslušnej vrátnici. Po zozbieraní 

tlačív vrátnica zabezpečí ich odovzdanie na sekretariáte školy.  

2. Každý zamestnanec predkladá (na sekretariát školy) po každom prerušení dochádzky v trvaní viac 

ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. 

3. Každý zamestnanec a žiak školy pri vstupe do budovy vykoná dezinfekciu rúk (nachádza sa pri 

vrátnici každej budovy). Rodičia a iní návštevníci od 2.9.2020 nemajú povolený vstup do priestorov 

školy, s výnimkou písomného povolenia riaditeľky školy. 

4. Vo všetkých priestoroch školy, okrem tried, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces, sú 

všetci zamestnanci a žiaci povinní nosiť ochranné rúško alebo štít. V priestoroch vrátnice sa budú 

zdržiavať len zamestnanci zodpovední za daný úsek.  

5. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Telesná a športová výchova do 

20.9.2020 nebude realizovaná. Pohybová výchova, javiskový pohyb a tance budú prebiehať podľa 

usmernení vyučujúceho pedagóga (teoretická hodina). 

6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (príloha dostupná 

na stiahnutie v EduPage, webovom sídle školy a na všetkých troch vrátniciach) triednemu učiteľovi 

(v prípade plnoletého žiaka podpisuje vyhlásenie sám žiak). Triedny učiteľ odovzdá vyhlásenia na 

študijné oddelenie. Po každom prerušení dochádzky žiaka do  školy v trvaní viac ako tri dni 

predkladá (zákonný zástupca alebo plnoletý žiak) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

7. Každý žiak školy musí mať pri sebe 2 rúška (jedno náhradné, v prípade potreby) a papierové 

jednorazové vreckovky.  

8. Každý pedagogický zamestnanec zodpovedný za danú triedu zabezpečí vetranie miestnosti, 

minimalizovanie pohybu žiakov po škole a zoskupovanie žiakov na mieru nevyhnutnú na realizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

9. Vyučovanie individuálnych vyučovacích hodín bude prebiehať s využitím rozostupu v priestoroch 

celej triedy, vyučovanie kolektívnych predmetov rozostupy podľa možností triedy a počtu 

prítomných žiakov. 

10. Karanténna miestnosť potrebná na nevyhnutne potrebný čas na izoláciu je pre potreby Tolstého 

a M. Bela T 214 (kancelária bývalého zástupcu riaditeľa prof. Hochela), pre potreby Konventnej 

K 102. 

11. Dezinfekcia priestorov vo všetkých budovách školy (okrem bežného upratovania) bude 

realizovaná 3x v priebehu dňa. V ranných hodinách do 8.00 hod, medzi 11.00 – 12.00 hod, medzi 

16.00 – 17.00 hod: dezinfekcia toaliet, dotykových plôch, doplnenie dezinfekcie, toaletných 

potrieb (toaletné mydlá, ktoré máme k dispozícii obsahujú dezinfekčnú zložku) a pod. Dezinfekciu 

vykonávajú len zamestnanci poučení o spôsobe a prostriedkoch určených  k dezinfekcii.  



12. Každý pedagogický a nepedagogický zamestnanec školy má právo a povinnosť vyžadovať 

dodržiavanie hygienických opatrení od žiakov školy. 

13. V prípade, že má u svojho dieťaťa zákonný zástupca podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou 

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény (ak bola žiakovi nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom). Za 

týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia 

uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené 

povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých 

ubytovaných žiakov. 

14. Pre účely stravovania zamestnancov a žiakov školy v jedálni na M. Bela sú vyhradené samostatné 

priestory, je potrebné dodržiavať pokyny vedúcej školskej jedálne. 

 

V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

postupujeme podľa usmernenia  materiálu MŠVaV SR - semafor, časť Oranžová a Červená fáza, ktorý tvorí 

súčasť tohto nariadenia. 

Postup pri podozrení na ochorenie: 

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) nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí 

rúško a zamestnanec školy zabezpečí jeho umiestnenie do samostatnej izolačnej miestnosti 

a informuje riaditeľku alebo zástupcov riaditeľky školy. Tí následne zabezpečia  kontaktovanie 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú (v prípade žiaka s trvalým pobytom 

v Bratislave a blízkom okolí). V prípade žiakov s trvalým pobytom vo vzdialenejších mestách tento 

odchádza do izolačnej miestnosti na internáte a škola bezodkladne informuje rodičov.  V prípade 

plnoletých žiakov tento bezodkladne informuje učiteľa, s ktorým prebieha vyučovanie, triedneho 

učiteľa a tí informujú riaditeľku alebo zástupcov riaditeľky školy a odchádza do domácej izolácie. 

3. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľku alebo zástupcov riaditeľky školy a opustí školu v 

najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

4. V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto 

dokumentu. 

5. Žiaka, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ alebo spádový 

všeobecný lekár. 

6. Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho 

dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade plnoletého žiaka a zamestnanca) 

podozrenie na ochorenie COVID-19. 

7. Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo výsledkov jeho 

RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka1 (napr. spolužiaci v triede). 

                                                             
1 Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré: 



8. Ak je výsledok testu negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená 

dochádzka do školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci 

prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (v prípade plnoletého žiaka 

podpisuje vyhlásenie žiak sám). 

9. Ak je výsledok testu pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej 

ostávajú v domácom prostredí až do doby určenia postupu príslušného RUVZ. Ak nebola zo 

školskej dochádzky vylúčená  celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do 

doby určenia iného postupu príslušným RUVZ. 

10. Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, škola prechádza sa do červenej fázy a organizuje 

dištančné vzdelávanie. 

11. Ak je na ochorenie podozrivý zamestnanec školy, nevykonáva pracovnú činnosť, je v domácom 

prostredí rovnako ako osoby z jeho úzkych kontaktov do usmernenia príslušným RUVZ (napr. 

kolegovia zdieľajúci jednu pracovnú miestnosť). 

12. Ak je výsledok testu negatívny, informuje riaditeľku školy a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do 

práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RUVZ, ktorí rozhodnú o návrate 

pracovníka do pracovného procesu. 

13. Ak je výsledok testu pozitívny, informuje riaditeľku školy, situáciu ďalej manažuje miestne 

príslušný RUVZ a škola prechádza do červenej fázy. 

14. Pri podozrení na ochorenie zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom žiak 

zostáva v domácej karanténe a škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne 

príslušnému RUVZ. 

Zamestnanci školy,  žiaci a rodičia sú o Nariadení riaditeľky školy informovaní zverejnením Nariadenia  

v EduPage, na Úradnej tabuli školy a webovom sídle školy.  

Aktualizácia bude uskutočňovaná podľa vývoja epidemiologickej situácie a nariadenia MŠVVaŠ SR 

prostredníctvom EduPage. 

 

 

 

 

V Bratislave, 30.8.2020       Mgr. Dana Hajóssy 

         riaditeľka školy 

                                                             
  mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,  mali fyzický 

kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,  boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým 

prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút  mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého 

prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),  sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do 
dvoch miest od podozrivého 


