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P O K Y N 
 
 

na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie 
chrípky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

                                                                                      SI 108/2022 



Na základe metodického usmernenia č. 15/2005 z 31. 10. 2005 riaditeľka školy 
vydáva vnútorným predpisom školy 

Pokyn na vykonanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky, 

ktorý je vypracovaný na podmienky školy a je v súlade so všeobecnými záväznými 

právnymi predpismi uvedenými metodickým usmernením a Rámcovým plánom opatrení pre 

prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike. 

C1.1 Činnosť zameraná na preventívne 

opatrenia 

1. Zástupkyňa riaditeľky školy spolu s odbornou asistentkou zabezpečia rozmnoženie 

Metodického usmernenia č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 pre všetkých triednych 

učiteľov a do zborovne. 

Zodpovední: ZR, zdravotník školy 

Termín: do 10. 11. škol.r. 

2. Triedni učitelia v rámci triednickej hodiny zabezpečia vzdelávanie žiakov s využitím 

informácií uvedených v Rámcovom pláne opatrení pre prípad pandémie chrípky 

v Slovenskej republike so zameraním na: 

a) predchádzanie   chrípkovému   ochoreniu   so   zameraním   na   individuálne 

správanie a správanie sa v kolektíve, 

b) základné symptomatické príznaky chrípkového ochorenia, 

c) liečbu chrípky a správanie sa v čase ochorenia. 

Zodpovední: triedni učitelia 

Termín: do 14. 11. škol. roka (vrátane) 

3. Službukonajúci učiteľ v čase od 15. 11 do 15. 4. nasledujúceho roka denne monitoruje 

a zaznamenáva neprítomnosť žiakov na vyučovaní. 

Zodpovedný: pedagogický dozor 

Termín: v texte 

4. Ak počet neprítomných žiakov prekročí 10% z celkového počtu žiakov, zástupkyne 

riaditeľky školy sledujú a vyhodnocujú dôvody neprítomnosti žiakov na výchovno- 

vzdelávacom procese. 

Zodpovední: v texte 

Termín: od 15.11. do 15.4. nasled. roka 



5. Triedni učitelia v spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov zabezpečia, aby všetci 

žiaci mali v škole osobitný hygienický balíček, ktorý obsahuje vlastné mydlo, uterák a 

vreckovky. Triedni učitelia budú námatkovo vykonávať kontrolu používania 

osobitných hygienických balíčkov a vetranie tried týždenníkmi po každej vyučovacej 

hodine. Porušenie tohto pokynu sa bude považovať za porušenie vnútorného poriadku 

školy. 

Zodpovední: triedni učitelia 

Termín: od 15.11. do 15.4. nasled. roka 

6. Pedagogický zamestnanec poverený zdravotno-výchovnou činnosťou na škole 

zabezpečí odvysielanie informácií v školskom rozhlase zameraných na prevenciu 

ochorenia, symptómy ochorenia a správanie sa jednotlivca pri objavení sa prvých 

príznakov. 

Zodpovedný: zdravotník školy 

Termín:od 15.11. do 30.11. nasled. roka 

(rôzne dni a čas - 4x) 

7. Ekonómka školy v spolupráci s hospodárkou školy zabezpečia potrebné množstvo 

hygienických a dezinfekčných prostriedkov a potrieb, podľa možnosti rozpočtu. 

Zodpovední: v texte 

Termín: stály 

8. Každý deň poumývať podlahu dezinfekčným prostriedkom v celej budove (šatne, WC, 

chodby, triedy, učebne) a to: 

-    po začatí vyučovania zotrie chodbu na prízemí, schodište k šatniam a 

šatne vrátnička, na poludnie apo odchode žiakov zotrú všetky 

priestory v budove školy upratovačky. 

Zodpovední: v texte 

Termín: stály 

9. Po odchode žiakov vydezinfikovať všetky WC misy a pisoáre s náradím na to 

určeným, vydezinfikovať kľučky, vodovodné batérie. Okrem týchto úkonov 

postupovať pri upratovaní podľa pracovných náplní a prevádzkového poriadku školy. 

Zodpovední: v texte 

Termín: stály 



C1.2 

Činnosť riaditeľa školy v čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia 

1. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku 

prekročí 15 % z celkového počtu žiakov, príjme nasledovné opatrenia: 

a) vzniknutú situáciu bude konzultovať s regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, 

b) po konzultácii na základe odporúčania regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva, skráti vyučovaciu hodinu, 

c) zruší plánované školské výlety, exkurzie, plavecké výcviky a ostatné 

hromadné školské podujatia. 

2. Riaditeľ školy, ak počet   neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku 

prekročí 20% z celkového počtu žiakov: 

a) oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva, 

b) zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity, 

c) na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces. 

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňa 02.09.2022. 

V Košiciach 30.08.2022 PhDr. Anna Hencovská, MBA  

 riaditeľka školy 

 


