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Prevádzka školy  

  Otvorenie ZŠ Slovenská Kajňa sa uskutoční od 1. júna 2020 pre žiakov 1. - 5. ročníka na 

základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:1-A2110 podľa 

§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020.  

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia 

dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (Príloha č. 1).  

 V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania ZŠ do 

konca školského roku 2019/2020 je účasť žiakov na vyučovaní dobrovoľná.  

 22. až 26. mája 2020  na základe určenia zriaďovateľa bol vykonaný prieskum prejavenia 

záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie žiakov 1. - 5. ročníka do školy na obdobie od 1. 

júna 2020 do konca školského roka. Prejavený záujem je nevyhnutné potvrdiť aj písomne 

najneskôr pri prvom nástupe do školy. 

Dokument (Príloha č. 2 – Potvrdenie záujmu) zákonní zástupcovia majú vypísať a vrátiť 

dokument asistentom učiteľa, elektronicky alebo osobne najneskôr do 1.6.2020 do  7.45 hod 

 Žiaci 1. – 5. ročníka budú rozdelení na 3 skupiny, v každej skupine bude najviac 20 žiakov. 

V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli 

prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede.  

 Prevádzka školy bude v čase od 6.50 hod. do 14.30 hod. Vyučovanie sa bude realizovať v čase  

po príchode žiakov do školy 6 vyučovacích hodín od 7.45 do 14.15 hod. 

  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne. Zmena sa môže uskutočniť 

až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov (napr. skupina I  sa v stredu 

zmenší na 7 žiakov, skupina II na 5 žiakov, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny 

spoja). 

  Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností sa bude voliť tak, aby boli 

zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia.  

 Pedagogickí zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko– 

epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy 

medzi žiakmi pri výchovno–vzdelávacom procese. Žiaci sedia v laviciach len na vyznačených 

miestach. 
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 Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú 

utierku, ktorú po použití odhodí do koša. 

  Na toaletách použije  mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky  

  Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem 

svojej skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 

 Pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci základnej školy musia nosiť rúško 

alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem 

priestorov skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 

  V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie 

vyučujúcim. 

  Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, 

ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva 

minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).  

Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, 

pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú. 

 

Príchod do školy 

  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ Slovenská Kajňa alebo po 

každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 

3).  

 Žiaci budú prichádzať a odchádzať zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v 

spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do areálu školy pri 

príchode. Žiak môže prísť do školy samozrejme i sám a sám aj odísť, no je nutné, aby priniesol 

lístok od zákonného zástupcu, v akom čase môže žiak sám po ukončení vyučovania odísť.  

 Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy ! 

 Nástup do školy bude rozdelený do nasledujúcich časových úsekov:  

7.20 – 7.25 – Benkovce 

7.25 – 7.30 – Kvakovce 

7.30 – 7.35 – Malá Domaša 

7.35 – 7.40 – Žalobín 

7.40 – 7.45 – Slovenská Kajňa 
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Skupiny: 

1.skupina – ( 1.A a 1.B) – vchod cez spojovaciu chodbu 

2.skupina – (2.r) – vchod cez bočný vstup č.1 – oproti ekonómke 

3.skupina – ( 3. až 5.r) – vchod cez bočný vchod č.2 – oproti 5.ročníku 

Zamestnanci - hlavný vchod   

Určení pedagogickí zamestnanci vykonajú každodenný ranný zdravotný filter: 

 ranné meranie teploty všetkých žiakov  každej skupiny a zamestnancov školy pred vstupom  

do budovy, 

 maximálna prípustná výška teploty na vpustenie žiaka do ZŠ je 37,0°C, vyššia teplota je už 

považovaná za zvýšenú teplotu,  

 dezinfekciu rúk vykonajú všetky osoby pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným 

prostriedkom umiestneným pri jednotlivých vchodoch do budov ZŠ Slovenská Kajňa.  

Osoba poverená vykonaním ranného filtra urobí záznam o jeho prevedení. Po vykonaní ranného 

zdravotného filtra sa žiaci prezujú a následne ide žiak priamo do triedy, do ktorej bol zaradený.  

Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja a 

desiaty si žiak nič iné do školy nenosí. 

 

Rozmiestnenie skupín v triedach: 

1 . skupina – triedy 1.A a 1.B – dvere č.20 

2.skupina – trieda 2.r – kmeňová trieda tohto ročníka dvere č.14 

3. skupina – trieda 3.r – 5.r – kmeňová trieda 5.ročníka dvere č.4 

 

Odchod žiakov zo školy: 

 žiaci, ktorí nechodia na obedy a nezúčastňujú sa popoludňajších aktivít – 11. 45 hod. 

 žiaci, ktorí chodia na obedy, ale nezúčastňujú sa popoludňajších aktivít – do 12.15 hod. 

 žiaci, ktorí chodia na obedy a zúčastňujú sa popoludňajších aktivít: 

1. skupina – 14.15 – 14.25 hod. 

2. skupina – 14.25 – 14.30 hod. 

Zo školy žiaci odchádzajú cez vchody, ktoré sú pridelené jednotlivým skupinám. 

 

Výchovno-vzdelávací proces – organizácia a zabezpečenie  

 Výchovno-vzdelávací proces sa uskutoční na základe rozvrhu hodín s ohľadom na čas 

príchodu do školy a na hygienicko–epidemiologické opatrenia (poučenie žiakov, 
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pravidelné vetranie, dodržiavanie hygienických pravidiel pri použití toaliet, umývanie 

rúk). 

 Od 1. 6. 2020 sa v Základnej škole Slovenská Kajňa prezenčná aj dištančná forma 

vzdelávania vykonáva na pracovisku. Dištančnú formu vzdelávania môžu vykonávať z 

domu tí pedagogickí zamestnanci, ktorí patria k rizikovým skupinám. (tehotné ženy, 

osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chorobami a s oslabenou imunitou). 

Každý zamestnanec vyplní dotazník o zdravotnom stave pred nástupom na pracovisko. 

V I. a II. skupine v rámci celého týždňa sa bude  denne vyučovať šesť hodín a v III. 

skupine 4 hodiny. 

 Výchovu a vzdelávanie počas všetkých  vyučovacích hodín v jednej skupine v rámci 

jedného týždňa vykonávajú dvaja pedagogickí zamestnanci. Po štvrtej vyučovacej 

hodine sa žiaci naobedujú.  Pedagogický zamestnanec, ktorý bude vzdelávať žiakov po  

vydaní obedu je zodpovedný za dodržiavanie epidemiologických opatrení, koordinuje a 

zabezpečuje dozor počas obedňajšej prestávky. Pedagogickí zamestnanci, ktorí 

nevykonávajú výučbu v skupine, zabezpečujú  dištančné vzdelávanie v učebniach, 

triedach a kabinetoch, v ktorých neprebieha prezenčná výučba. 

 Aktivity v ZŠ sú organizované tak, aby žiaci väčšiu časť dňa trávili vonku v rámci svojej 

skupiny v areáli školy. Telesno - výchovné aktivity sa konajú taktiež  v rámci svojej 

skupiny. 

 Dozor počas prestávky v triede vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý realizuje 

výchovno- vzdelávaciu činnosť v danom čase. 

 Dozor na chodbách v čase od 7.45 do 14.30 vykonávajú dvaja pedagogickí zamestnanci 

podľa rozpisu. 

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto: 

1. vyučovacia hodina – 7:45 – 8:30 

2. vyučovacia hodina – 8:45 – 9:30 

3. vyučovacia hodina – 10:00 – 10:45 

4. vyučovacia hodina – 11:00 – 11:45 

OBED – 11:45 – 12:30 

5. vyučovacia hodina – 12:30 – 13:15 

6. vyučovacia hodina – 13:30 – 14:15 
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 Základná škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie - besiedky,  

rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu 

väčšieho množstva osôb. ZŠ neorganizuje školy v prírode a viacdňové výlety. 

 

 

Stravovanie žiakov  

 Výdaj stravy bude prebiehať v čase od 11.45 – 12.30 hod v jednotlivých skupinách 

priamo v triedach. 

 Výdaj stravy jednotlivým žiakom v skupine organizuje pedagogický zamestnanec, 

ktorý v danom čase so skupinou pracuje. 

 Strava sa vydá žiakovi spolu s jednorazovým príborom. 

 Pred použitím stravy si každý žiak umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové 

utierky). 

 Použitý obal z obedu a jednorazový príbor žiak uloží do pripravenej nádoby 

 

Dezinfekcia priestorov ZŠ 

 

 Pracovník zodpovedný za sanitáciu priestorov ZŠ je informovaný a poučený o 

sprísnených podmienkach čistenia a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových 

plôch, ostatných povrchov a predmetov vrátane zariadení osobnej hygieny. 

  Priestory ZŠ, dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré prišli do 

kontaktu so žiakmi a personálom, všetkých povrchov, kľučiek, zariadení osobnej hygieny, 

šatňových skriniek ako aj pomôcok používaných v rámci telesnej výchovy/športovej činnosti a 

prvkov vo vonkajšom areáli, je potrebné  čistiť a dezinfikovať dvakrát denne dezinfekčným 

prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou koncentráciou a dobou pôsobenia. 

Pracovníčka počas vykonávania sanitácie používa osobné ochranné prostriedky. Všetky 

vnútorné priestory ZŠ je potrebné počas dňa pravidelne krátko a intenzívne vetrať, min. raz za 

hodinu.  

 Dezinfekciu povrchov dotykových plôch (kľučiek, vodovodných batérií, splachovačov, 

klávesnice PC, pracovných stolov) vykonáva personál zariadenia pravidelne, niekoľkokrát 

denne.  

 Zariadenia osobnej hygieny sú čistené a dezinfikované 2 x denne a podľa potreby. 

 Odpadové nádoby v priestoroch školy u bez vrchného uzatvárania. 
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 Sanitácia priestorov sa vykonáva podľa schváleného prevádzkového poriadku 

zariadenia a podľa tabuľky v prílohe - hygienicko-epidemiologický režim, vzor dezinfekčného 

programu. (príloha č. 4) 

 Vedie sa dokumentácia o vykonávaní sanitácie v ZŠ. 

 

 

Všeobecné pravidlá  

 

 Žiak si v igelitovom vrecúšku prinesie rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho 

používaného rúška) a bude mať so sebou papierové vreckovky.  

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy okrem svojej skupiny. 

Pedagogický zamestnanec má však právo požiadať o to, aby si žiaci počas vyučovacích hodín 

rúško nasadili.  

 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov sa 

organizuje tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, 

vrátane zamestnancov školy.  

 Skupiny žiakov vonku sa intervalovo striedajú alebo je určený pre jednotlivé skupiny 

oddelený priestor.  

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) na bezpečné osušenie rúk. Smetné koše v budove školy sú zabezpečené tak, aby 

nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (odstránenie vrchného 

uzáveru koša). 

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o 

potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.  

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.  

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

 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 základnej 

školy.  
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 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, pedagogickí 

zamestnanci ho umiestnia do samostatnej miestnosti (VIII.B č. dv. 9) a kontaktujú zákonných 

zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú.  

 O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to 

v prípade iných infekčných ochorení. 

 Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom 

možnom čase s použitím rúška. 

 

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej školy do konca školského roku 2019/2020.   

• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o 

tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie (príloha č. 3).  

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 

bezodkladne o tejto situácii 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 je dieťa 

zo školy vylúčené.  

 

 

Krízový plán ZŠ  

 Krízová situácia môže vzniknúť vtedy, ak zamestnanec/dieťa ochorie na COVID-19 

alebo bude mať nariadenú karanténu z dôvodu kontaktu s osobou potvrdeným 

ochorením COVID-19. V takom prípade je ohrozená prevádzka zariadenia. 
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V prípade, že by takáto situácia nastala, zamestnanec/zákonný zástupca dieťaťa 

bezodkladne túto skutočnosť oznámi zriaďovateľovi, riaditeľovi a nenastúpi do 

zariadenia. Bude kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, príslušný RÚVZ 

a postupovať podľa jeho pokynov. 

 V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancom prevádzky zariadenie 

bude uzatvorené a nebude pokračovať v prevádzke, pokiaľ zariadenie nedokáže 

zabezpečiť prevádzku v núdzovom režime z personálnych alebo iných závažných 

materiálno-technických dôvodov,  

 Cieľom krízového plánu prevádzky je stanoviť záväzný postup pre všetkých 

zamestnancov a zákonných zástupcov detí v prípade, že dôjde k ochoreniu alebo 

nariadeniu karantény zamestnanca v súvislosti  s ochorením COVID-19. Preventívne 

a represívne protiepidemické opatrenia budú bezodkladne zabezpečované 

a nariaďované v úzkej súčinnosti s príslušným RÚVZ.  

 Zoznam zamestnancov vrátane zálohového tímu je v prílohe č.5  

 Zoznam detí – príloha č.6  

 Údaje o hygienicko - sanitačnom režime zariadenia s ohľadom na prevenciu COVID -

19.(príloha č.4) 

 

 

S dodatkom k Prevádzkovému poriadku a s Krízovým plánom musia byť preukázateľne 

oboznámení všetci zamestnanci podieľajúci sa na prevádzke . (viď príloha č. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ............................... 

Slovenská Kajňa 29.5.2020                                                Mgr.Marián Oľšav 

                                                                                                 Riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 

 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom dozamestnania  

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 
Meno:  
Priezvisko:  
Dátumnarodenia:  

 

Dôvodpoužitiatohtodotazníka: 

PríslušnéRegionálneúradyverejnéhozdravotníctvapožadujúmonitorovanie 

zdraviazamestnancov,ktorí 

savracajúspäťdozamestnaniazakejkoľvekneprítomnostinapracoviskusúvisiacejsochorenímCOVID–

19,resp.koronavírusomSARS-CoV-2. 

Jedôležité,abypracoviskobolobezpečnýmmiestomnaprácuprevšetkýchzamestnancovajvsúlades§5,

Zákonač.124/2006Z.z.. 

Dotazníkvypĺňakaždýzamestnanecpredvstupomdozamestnania.  

Prehlasujem,ženemámzvýšenúteplotunad37°C (po nameranízvýšenejteploty do 37,5 

°C,odporúčameopätovnezmeraťteplotupo5minútach)*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem,ženepociťujemškriabanievhrdle(bolesťhrdla) *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem,ženepociťujembolesťhlavy*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem,ženepociťujemťažkostisdýchaním *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem,ženemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem,ženepociťujemneobvyklúúnavu*: 

ÁNO NIE 

 
Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho 
nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov. 
Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa 
zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu 
ťažkostí doma. Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa - či má na daný deň celodennú 
domácu liečbu, prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a 
opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce. 
 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia 
dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký. 

Dátum:  ........................................... 

 Podpis zamestnanca 

Tentozdravotnýdotazníkvypĺňazamestnanecabudeplatnýdodobypominutiapandemickejepidémiekorona

vírusomSARSCoV-2 a ochorenia COVID– 19abude archivovaný podľa platných právnych predpisov 

GDPR.  

*nehodiace sa škrtnite 
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Príloha č.2 

Žiadosť 

o prijatie dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces  v ZŠ od 1. júna 2020 do 30.júna 2020 po 

mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19. 

 

Meno a priezvisko dieťaťa ..................................................................................................... 

Ročník : ................................................................................................................................. 

Dátum narodenia ............................. 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu................................................ 

 

Žiadam prijať dieťa do ŠKD*     a) áno.............do .............hod. 

            b) nie  

Dieťa  sa bude stravovať v ŚJ *  a)áno 

                                                       b) nie    

 

- *Mám záujem aby moje dieťa navštevovalo školu aj v prípade, že nebude zabezpečené 
stravovanie v školskej jedálni     a)  áno             b) nie 

 
- * vhodné  zakrúžkujte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................                                                ..................................................... 

Dátum vyplnenia žiadosti                                                                  Podpis(y) zákonného(ých) zástupcu(ov) 
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Príloha č.3 

Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v  ..................................................................................., 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 

zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného 

mesiaca do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som 

sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 V ................................. dňa ...................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
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Príloha č.4 Hygienicko-epidemiologický režim 

 

 
Predmet Druh a koncentrácia 

dezinfekčného roztoku 

Expozícia 

(min.) 

Poznámka 

Podlahy    5P -

BANCHEM 

4%  30 min.  2 x denne umyť pripraveným 

pracovným roztokom a nechať 

zaschnúť 

Stoly, stoličky, 

parapety, vozíky  

Kristal neriedený 5 min. Denne vytrieť na mokro pripraveným 

roztokom a nechať zaschnúť 

Chladničky  

 

 

Kristal neriedený 5 min. Po odmrazení mechanicky očistiť a 

vytrieť dezinfekčným roztokom 1x 

týždenne 

Umývadlá  

 

 

5P -

BANCHEM 

4%  30 min Denne umyť a vytrieť dezinfekčným 

prostriedkom, nechať pôsobiť uvedený 

čas, opláchnuť 

Steny, lakované 

nátery, kľučky, 

vodovodné batérie  

5P -

BANCHEM 

4%  30 min. Naniesť na plochy, neoplachovať, 

nechať zaschnúť  týždenne 

Koše na odpadky  

 

 

Kristal neriedený  po vyprázdnení mechanicky očistiť a 

vystriekaťdezinfekčným prostriedkom 

zvonku aj vo vnútri 

Záchody  SAVO - 

original 

1:9 Zaliať dez. 

roztokom a 

nechať 

pôsobiť 30 

min. 

Podľa potreby  min 2x denne umyť 

dezinfekčným roztokom sedadlá, 

kľučky, steny, podlahu, do misy naliať 

dezinfekčný roztok nechať 

pôsobiť/pozor nie jednou utierkou/ 

Kefa na WC  SAVO - 

original 

neriedené Ponoriť trvale namáčať v dezinfekčnom 

roztoku, ktorý sa denne mení 

Prostriedky na 

upratovanie: 

handry, mopy, 

kefy, vedrá  

SAVO 1:4 30 min  

 

po upratovaní dobre vypláchnuť vodou, 

dezinfikovať určený čas,  opláchnuť , 

osušiť a raz týždenne vyprať v pračke 

Vodovodné batérie 

 

Kristal neriedený 5min Nastriekať a vytrieť do sucha.. 

Umývadlá, pisoáre, 

sprchovacie kúty  

 

 

 

5P -

BANCHEM 

4%  30 min. Na rohože a rošty v sprchovacích 

kútoch  Savo proti plesniam,  

mechanicky očistiť, potom nastriekať 

dezinfekčný nechať pôsobiť.   

Drez na umývanie 

riadu  

 

Kristal neriedený 5min.  

 

po mechanickom očistení saponátom 

poliať celú plochu a naliať aj do odpadu. 

Neoplachovať!! 
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Príloha č. 5 

 

Oboznámenie s dodatkom k Prevádzkovému poriadku a s Krízovým plánom ZŠ Slovenská Kajňa 

 

Pracovná  

pozícia 

Meno  a priezvisko Dátum  podpisu Zálohový tím Podpis 
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Príloha č.6                                Zoznam žiakov 

 

Meno a priezvisko žiaka Vyučovacia skupina Trieda 
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