
USMERNENIE MŠVVaŠ VO VECI PRERUŠENIA VYUČOVANIA 

V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 

ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva SR 

o podrobnostiach o organizácii školského roka ... a na základe rozhodnutia 

hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené 

šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19  

PRERUŠUJE  VYUČOVANIE NA ŠKOLÁCH 

A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V OBDOBÍ 

OD 16. MARCA 2020 DO ODVOLANIA. 



 

 

 

USMERNENIE V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU 

 

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci Spojenej školy, Nová Baňa. 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR  usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy a školské zariadenia. 

Charakteristika koronavírusu: 

Koronavírus COVID-19 spôsobuje akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. 
Všeobecné príznaky virózy, respektíve respiračného ochorenia sú - teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť 
svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. 
V priemere je to 6 dní. 

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci Spojenej školy, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil 
výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. 
V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená 
teplota, kašeľ, bolesti v hrdle,  je nevyhnutné: 

 ostať doma, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, 

 v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť 
hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť 
sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie, 

 v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej 
karanténe. 

Riaditeľka Spojenej školy Nová Baňa, PaedDr. Karina Gažiová, v súlade s vydaným usmernením MŠVVaŠ 
k šíreniu koronavírusu vydáva nasledovné opatrenia:    

1. Všetkým zamestnancom a žiakom školy nariaďuje: 

 pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný 
prostriedok na báze alkoholu, 

 nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, 

 pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, 

 vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej 
jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť, 

 prostredníctvom pedagogických zamestnancov školy upozorňovať a vyzývať žiakov a deti na prísne 
dodržiavanie vyššie uvedených preventívnych ochranných opatrení. 
 

2. Ruší s okamžitou platnosťou: 

 všetky zájazdy, exkurzie, výlety, 

 návštevy na pracoviskách školy až do odvolania, 

 naplánované školské aktivity (športové, kultúrne....), náhradné termíny budú oznámené dodatočne. 
 

3. Všetkým zamestnancom a žiakom školy a ich rodinným príslušníkom dôrazne neodporúča: 

 cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil. 
 

Spojená škola, Nová Baňa zároveň chápe obavy rodičov detí a žiakov ako i zamestnancov školy 
z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov detí a žiakov ako i zamestnancov školy, pokiaľ sa ich 
deti, rodinní príslušníci, ktorí sú s nimi v blízkom kontakte ako i samotní zamestnanci školy, vrátili z oblastí, 
kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili vhodnosť zabezpečiť 14 dňovú domácu izoláciu.  



 

 

Prosíme rodičov detí a žiakov, aby neposielali deti s príznakmi respiračného ochorenia do  školy. 
Neprítomnosť je potrebné nahlásiť telefonicky triednemu učiteľovi, resp. zástupkyni riaditeľky školy 
a nechodiť priamo do školského zariadenia. 

Ďalšie informácie: 

 

Opatrenie MŠVVaŠ SR z 24.03.2020 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských 
zariadeniach z 12.03.2020 

Usmernenie MŠVVaŠ z 11.03.2020 

Usmernenie MŠVVaŠ z 09.03.2020 

Usmernenie MŠVVaŠ z 02.03.2020 

Usmernenie Hlavného hygienika SR 

Modrý leták 
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