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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč berie na vedomie: 

 

Informáciu starostky obce o organizovaní skríningového testovania obyvateľov na 

COVID-19 v obci Poproč od 1.1.2021.  

 

 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Obec Poproč umožnila obyvateľom v rámci akcie Zachráňme spolu životy a neskôr aj podľa COVID 

AUTOMATU zúčastniť sa plošného skríningového testovania priamo v mieste ich pobytu, ako aj za 

účelom identifikovať ľudí s pozitívnym výsledkom testu, ktorí rovno môžu odísť do karantény a tým 

pádom neohrozia svoje okolie. Rovnako tak obec vyšla v ústrety obyvateľom, ktorý v zmysle 

vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva potrebovali mať aktuálne potvrdenie o vykonaní 

antigénového testu s negatívnym výsledkom. 

 

Pred každým kolom skríningového testovania zasadal Krízový štáb obce Poproč (spravidla v utorok 

resp. v stredu). Členovia krízového štábu vyhodnocovali všetky dostupné informácie 

o epidemiologickej situácii v SR a v obci. Na základe toho prijímali rozhodnutia o ďalšom postupe 

skríningového testovania v obci. Zasadnutí sa v prípade potreby zúčastňovala aj riaditeľka ZŠsMŠ. 

Krízový štáb prijímal aj rozhodnutia vo vzťahu k bezpečnosti otvárania MŠ a ZŠ v našej obci.   

 

Do organizačno – technického zabezpečovania skríningového testovania v obci sú zapojení všetci 

zamestnanci zaradení na úseku obecného úradu vrátane starostky obce a prednostky OcÚ a vedúci 

úsekov obecných služieb a komunitného centra.  

 

Pre názornosť uvádzame týždenne sa opakujúci  harmonogram prác pri zabezpečovaní skríningu: 

Pondelok    -    vyhodnocovanie predchádzajúceho kola skríningu (spracovanie štatistík, hlásení ...) 

                         listinne , 

- ozónovanie a dezinfekcia priestorov, v ktorých testovanie prebieha 

- audit zásob ochranných prostriedkov a dezinfekcie + doobjednanie  

Utorok        -    stretnutie so zástupcom  MOM – odovzdávania evidencií (listinne) + zabezpečovanie  

                         nového kola skríningu 

- po 16.00 hod. zasadnutie Krízového štábu obce 

Streda         -     nahlasovanie ďalšieho kola skríningu na OÚ Košice – okolie, odbor krízového riadenia   

                      + požiadavky na počet testov 

- nastavenie rezervačného systému 

- informovanie verejnosti o konaní skríningového testovania 

- zabezpečovanie zloženia odberových tímov 

Štvrtok       -     spúšťanie rezervačného systému 

- objednávanie občanov na termín 

- tlač potvrdení + overovanie  

- príprava zmluvy s MOM 

Piatok         -     príprava dohôd, poučení GDPR, prezenčných  listín pre členov odberových tímov 

- prevzatie testov OÚ Košice – okolie, 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ 
Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

- finalizácia materiálno technického zabezpečenie odberových miest 

- po 16.00 hod. – stretnutie odberových tímov – administrácia, poučenie a testovanie 

členov odberových tímov 

- nastavovanie kamier na online prenos 

Sobota        -    príchod na OM hodinu pred začatím testovania 

- organizačno – technické zabezpečovanie priebehu skríningu počas celého dňa + 

zabezpečovania stravovania členov OT  

- riešenie nepredvídateľných situácií  

- ukončenie testovania 

- spracovanie hlásení e-mailom pre MOM a OÚ Košice – okolie 

- zverejňovanie výsledkov testovania 

Nedeľa       -     voľno 

 

Je potrebné si uvedomiť, že v takomto tempe robíme 8 týždňov nepretržite a to pri súbežnom  

zabezpečovaní ostatných agend obce a nezávisle od výpadku zamestnancov obce z dôvodu 

diagnostikovania ochorenia Covid 19 resp. ich karantény. Pred nami je v poradí už 9 kolo skríningu. 

 

V obci sa doteraz uskutočnilo 8 kôl testovania s týmito výsledkami: 

 

Testovalo sa spolu 11 dní na 2 odberových miestach: 

- 7x na ihrisku (Odberové miesto 1 – Areál športu a hier, Brezová 20)  

- 11x v kultúrnom dome (Odberové miesto 2 – Kultúrny dom, Kultúrna 1) 

kolo  
Dátum 

testovania 
čas 

testovania 

OM 1 - ihrisko OM 2 - Kultúrny dom SPOLU 

POZITIVITA počet 
otestovaných 

osôb 

počet 
pozitívnych 

osôb 

počet 
otestovaných 

osôb 

počet 
pozitívnych 

osôb 

počet 
otestovaných 

osôb 

počet 
pozitívnych 

osôb 

1 

23.1.2021 
8:00 - 
20:00 

442 6 391 3 

1122 15 1,34% 

24.1.2021 
8:00 - 
18:00 

- - 289 6 

2 

30.1.2021 
8:00 - 
20:00 

407 6 411 8 

1122 17 1,52% 

31.1.2021 
8:00 - 
18:00 

- - 304 3 

3 6.2.2021 
7:00 - 
20:00 

487 3 506 2 993 5 0,50% 

4 13.2.2021 
7:00 - 
20:00 

457 1 551 2 1008 3 0,30% 

5 

20.2.2021 
8:00 - 
18:00 

- - 

530 4 

937 10 1,07% 

21.2.2021 
8:00 - 
18:00 

407 6 

6 27.2.2021 
8:00 - 
20:00 

353 1 535 0 888 1 0,11% 

7 6.3.2021 
8:00 - 
18:00 

423 0 513 1 936 1 0,11% 

8 13.3.2021 
8:00 - 
18:00 

428 0 494 0 922 0 0,00% 

SPOLU 2997 17 4931 35 7928 52  
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Krízový štáb obce okrem vyššie uvedených údajov rozhoduje  aj na základe údajov o celkovej 

epidemiologickej situácii v obci, ktoré poskytuje pravidelne RÚVZ KE: 

 

Dátum Počet pozitívne testovaných – PCR + AG testy v obci* Pozitivita 

09.02.2021 24 0,8 % 

17.02.2021 52 1,87% 

24.02.2021 53 1,91% 

04.03.2021 65 2,35 % 

08.03.2021 43 1,55 % 

12.03.2021 41 1,48 % 

15.03.2021 39 1,41 % 

*zdroj RÚVZ KE 

 

Obec pred prvým kolom testovania nedisponovala manuálom pre obce s postupom pred, počas a po 

testovaní. Obec po vlastnej línii odkomunikovala s príslušníkmi Ozbrojených síl technicko-

organizačné zabezpečenie. Následne bol zo strany Okresného úradu Košice-okolie, Odbor krízového 

riadenia poskytnutý Manuál na testovanie COVID-19 pre obce, ktorý bol priebežne aktualizovaný, 

dokonca aj niekoľko hodín pred samotným testovaním. Pracovníci obecného úradu museli následne 

promptne zareagovať na zmeny. Bolo potrebné naštudovať zákony a vyhlášky dotýkajúce sa  

poskytovateľov zdravotnej služby a rozhodnúť ďalšom postupe obce. 

 

Jednotlivé odberové miesta boli schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom 

v Košiciach ako dočasné odberové miesta a ich schvaľovanie je potrebné obnovovať každý mesiac. 

Obec uzatvorila zmluvu so spol. Michaella s.r.o., ktorá zodpovedá za súlad s príslušnými právnymi 

predpismi SR z hľadiska zabezpečenia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 

 

Samotný priebeh testovania na odberových miestach v r. 2021 zabezpečovalo priamo 35 osôb: 

- 3 koordinátori 

- 10 osôb administratíva / dobrovoľníci 

- 9 členov DHZ Poproč 

- 9 zdravotníckych pracovníkov 

- 4 príslušníci Ozbrojených síl SR 

 

Obec využila možnosť bezplatného použitia rezervačného systému bookio.sk na objednanie sa na 

presný čas za účelom plynulého pohybu obyvateľstva na testovanie. Celkové využitie rezervačného 

systému – 5198 rezervácií. 

 

RÚVZ Košice vykonalo dňa 06.03.2021 kontrolu na OM1 s výsledkom bez zistených 

nedostatkov. 

 

TESTOVANIE V €: 

Počet vykonaných testov   7.988 € 
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Jasov
189

2,38%

Košice
357

4,50% Medzev
45

0,57%
Moldava nad 

Bodvou
64

0,81%

ostatné SPOLU
226

2,85%

Poproč
6991

88,18%

Rudník
31

0,39%

Turňa nad Bodvou
25

0,32%

ŠTATISTIKA OTESTOVANÝCH PODĽA 
MIESTA TRVALÉHO POBYTU

Jasov

Košice

Medzev

Moldava nad
Bodvou

ostatné SPOLU

Poproč

Rudník

Turňa nad Bodvou

Požadovaná refundácia: 39.940 € 

Preplatené:   21.430 € (testovanie od 23.01.2021 – 13.02.2021) 

Náklady na testovanie:  cca 49.500 € 

 

- V nákladoch sú zahrnuté služby MOM, materiál - OOPP, dezinfekcia, dobrovoľníci, SMS 

kredit bookio, strava, v sume nie je zahrnutá likvidácia nebezpečného biologického odpadu. 

Rozdiel je  cca 7 500,00 € z vlastných prostriedkov obce. 

 

Obec informovala verejnosť priebežne o uskutočnení jednotlivých kôl testovania prostredníctvom 

webovej stránky obce, sociálnej siete, miestneho rozhlasu, mobilnej aplikácie Infoúrad. 

 

Na zistenie záujmu obyvateľov o testovanie ako aj snahe o spätnú väzbu o kvalite poskytovaných 

služieb obec zrealizovala v dňoch 19.02. – 22.02.2021 elektronický prieskum, do ktorého sa zapojilo 

296 osôb – závery v prílohe. 
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OBEC / MESTO 

SPOLU 
CELKOVO 

Poproč 6991 

Košice 357 

Jasov 189 

Moldava nad Bodvou 64 

Medzev 45 

Rudník 31 

Turňa nad Bodvou 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ SPOLU: 226 

- Bratislava 

- Drienovec 

- Spišská Nová Ves 

- Nováčany 

- Kechnec 

- Prakovce 

- Chrastné 

- Ľubotice 

- Trebišov 

- Rešica 

- Revúca 

- Smolník 

- Cestice 

- Seňa 

- Štós 

- Košická Belá 

- Ruskov 

- Slavošovce 

- Krompachy 

- Spišská Belá 

- Streda nad Bodrogom 

- Veľká Ida 

- Zlatá Idka 

- Gerlachov 

- Hodkovce 

- Malatiná 

- Prešov 

- Čečejovce 

- Galanta 

- Janík 

- Kačanov 

- Kecerovce 

- Paňovce 

- Perín 

- Svidník 

- Štefanov 

- Zemplínske Jastrabie 

- Banská Bystrica 

- Bardejov 

- Bukovec 

- Debraď 

- Haniska 

- Chým 

- Malá Ida 

- Makovce 

- Michaľany 

- Mirkovce 

- Oravská Polhora 

- Perín - Chým 

- Rozhanovce 

- Slanské Nové Mesto 

- Valaliky 

 

 





















Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč 

 

Správa z mimoriadnej udalosti v DD Poproč – karanténa z dôvodu výskytu 

ochorenia Covid - 19 

 

Dňa 28.12.2020 sa vykonalo testovanie klientov a zamestnancov v našom 

zariadení z dôvodu výskytu príznakov ochorenia Covid 19 u troch klientov (spolubývajúcich 

na jednej izbe). Po pretestovaní všetkých klientov v zariadení v počte 18  a všetkých 

zamestnancov v počte 19 sa vyskytla pozitivita u 10 klientov a 1 zamestnanca. Po zistení 

pozitívnych výsledkov testov bol následne kontaktovaný ošetrujúci lekár a RÚVZ v Košiciach, 

ktorými sme boli inštruovaní, ako máme ďalej postupovať.  

 

Na základe usmernení RÚVZ boli prijaté nasledovné opatrenia: 

 Pozitívna zamestnankyňa opustila zariadenie a odišla do domácej karantény. 

V zariadení ostali len zamestnanci, ktorí zabezpečovali potrebnú starostlivosť pre 

klientov a to: riaditeľka, 2 opatrovateľky, 1 kuchár. Všetci ostatní zamestnanci odišli 

domov do domácej karantény. 

 Opatrovateľky na službe dostali hneď po zistení pozitivity v zariadení ochranné 

pomôcky - overal, respirátor, jednorazové rúška, štít, rukavice, návleky na topánky. 

 Okamžite bola vykonaná dôrazná dezinfekcia všetkých predmetov, pomôcok, WC 

miestností, izieb, chodby, jedálne a bielizne. V zariadení bol po celý čas zapnutý 

germicídny žiarič, ktorý nám zapožičal obecný úrad.  

  Klienti boli izolovaní na izbách, ktoré opustili len v prípade potreby na toaletu. Počas 

pohybu po chodbe na toaletu používali klienti rúška. Toalety boli rozdelené pre 

pozitívnych a negatívnych klientov, menný zoznam bol nalepený na dverách toaliet. 

Strava sa nosila klientom na izby. Bielizeň klientov sa prala oddelene - pozitívnym 

a negatívnym.  

 Nariadenie ohľadom sociálnej služby jedáleň – prerušenie poskytovania sociálnej 

služby počas trvania karantény. Klientom bola zabezpečená alternatíva – dovoz stravy 

z Jasova  pre tých, ktorí prejavili záujem. 

 

Priebeh karantény a vývoj ochorenia: 

Dňa 28.12.2020 bola hospitalizovaná jedna klientka.  

Od prvého dňa pozitivity sa viedla tabuľka klinických príznakov u klientov, kde boli 

denne zaznamenávané ich príznaky ochorenia. 3 x denne sa klientom merala telesná teplota 

a saturácia kyslíka v krvi o čom sa viedli záznamy. Zdravotný stav klientov bol denne, alebo 

v prípade zhoršeného stavu konzultovaný telefonicky s ošetrujúcim lekárom. Z klinických 

príznakov sa u nich prejavila celková slabosť, bolesti tela, zvýšené teploty, hnačky, kašeľ. 



Klientom boli zvýšené dávky vitamínov C,D a zinku, ktoré boli zakúpené z dotácie 

ministerstva. 

Prebiehala zvýšená frekvencia dezinfekcie všetkých povrchov a priestorov zariadenia 

a zvýšená dezinfekcia rúk klientov aj personálu. Pravidelne sa vetrali všetky priestory 

zariadenia. 

Dňa 30.12.2020 pribudol ďalší pozitívne testovaný klient, ktorý vykazoval klinické 

príznaky.  

31.12.2020 bol kontaktovaný intervenčný tím ministerstva zdravotníctva, ktorému bola 

z našej strany adresovaná požiadavka na vykonanie PCR testov v našom zariadení a skríning 

zdravotného stavu klientov. Našu požiadavku akceptovali a dohodnutý termín ich návštevy bol 

na 4.1.2021 (na 6. deň od vypuknutia ochorenia). 

Dňa 1.1.2021 pribudli 6 pozitívne testovaní klienti a 2 opatrovateľky.  

Dňa 3.1.2021 pribudli ďalšie 2 opatrovateľky.  

Dňa 3.1.2021 boli hospitalizovaní 2 klienti – v rámci skríningu zdravotného stavu 

vykazovali nízku saturáciu.  

Vzhľadom k výpadku 5 opatrovateliek, ktoré boli pozitívne testované a vykazovali 

klinické príznaky ochorenie z celkového počtu 6 hrozilo, že nebude mať kto zabezpečovať 

starostlivosť o klientov. V prvom kroku boli kontaktované susedné domovy dôchodcov, ktorým 

bola smerovaná žiadosť o výpomoc s personálom. Nakoľko aj v ostatných zariadeniach 

vypukla táto choroba našej požiadavke nevedeli vyhovieť. V ďalšom kroku bol oslovený VÚC, 

či nám nevedia v tomto smere pomôcť. Dostali sme od nich odporúčanie na koho sa máme 

obrátiť. Na základe ich usmernenia bol kontaktovaný  Okresného úradu  Košice – okolie odbor 

krízového riadenia, ktorý nás odporučil na odbor krízového manažmentu ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny a oni zasa späť na okresný úrad. Keďže nebolo jasné, či sa nám dostane 

nejakej pomoci od spomínaných úradov a čas nás tlačil začali sme intenzívne hľadať riešenia 

tejto krízovej situácie. Z vlastných zdrojov sme pristúpili  k preklenutiu hlavnej kuchárky (ktorá 

pracovala v minulosti v zariadení ako opatrovateľka) na miesto opatrovateľky. Prišlo nám vhod 

v tej chvíli aj voľné miesto upratovačky (dlhodobá PN-ka), ktoré sme vedeli obsadiť ďalšou 

opatrovateľkou, ktorú sa nám podarilo zabezpečiť a bola ochotná hneď nastúpiť do práce aj 

napriek tomu, že sme mali v zariadení Covid.    

Dňa 4.1.2021 ako bolo dohodnuté dorazili členovia intervenčného tímu, ktorí vykonali 

PCR testy všetkým zamestnancom, ktorí boli doposiaľ negatívni. Z výsledkov týchto testov 

vyšli ďalší 4 pozitívne testovaní zamestnanci (medzi nimi aj posledná opatrovateľka). Členovia 

intervenčného tímu urobili aj skríning zdravotného stavu klientov a inštruovali nás, ako správne 

nosiť a používať ochranné pomôcky. Upozornili nás na niektoré fakty týkajúce sa priebehu 

tohto ochorenia, na čo si dávať pozor, čo musíme u klientov monitorovať a kedy už privolať 

RZP. Z ich strany sme sa dočkali nesmiernej pomoci, keď nám pomohli zabezpečiť na obdobie 

6 dní starostlivosť o klientov (výpomoc zo strany študentov vysokej školy - medikov) z dôvodu 

výpadku našich opatrovateliek, ktoré boli pozitívne testované a vykazovali aj klinické príznaky 

ochorenia Covid – 19. Medici zabezpečujúci starostlivosť o klientov boli denne v počte 2 až 3, 

pracovali pod dozorom a na základe usmernenia p. riaditeľky. Ako pomôcku dostali 



vypracovaný manuál, kde bol presne časovo rozvrhnutý režim celého dňa a rozpis úloh, ktoré 

majú vykonávať. Nočné služby v tom čase vykonávali 2 zamestnankyne (preklenutá kuchárka 

a novoprijatá sila). Po 10 dňovej karanténe sa postupne začali vracať opatrovateľky do práce.   

Dňa 8.1.2021 bola hospitalizovaná klientka, ktorá v rámci denného monitorovania 

zdravotného stavu vykazovala nízku saturáciu.  

Dňa 11.1.2021 pribudol pozitívne testovaný zamestnanec, ktorý bol poslednýkrát 

v práci dňa 10.1.2021. Vzhľadom k tejto skutočnosti bol konzultovaný ďalší priebeh karantény 

zariadenia s RÚVZ, kde sme dostali usmernenie, že karanténa zariadenia musí trvať ďalších 10 

dní odo dňa,  kedy bol daný zamestnanec poslednýkrát v práci.  

Karanténa zariadenia skončila dňa 21.1.2021. 

 

Celkovo bolo pozitívne testovaných 17 klientov (94%) z celkového počtu 18 

prítomných klientov v zariadení a 10 zamestnancov (53%) z celkového počtu 19.  

Hospitalizovaní boli 4 klienti z ktorých sa nám späť do zariadenia vrátili len 2 (2 exitus). 

Každý pozitívny prípad bol nahlásený na RÚVZ v Košiciach a zaznamenaný do 

reportovacieho systému ministerstva.  

Denne boli zasielané reporty – pravidelná informácia k mimoriadnej udalosti o priebehu 

karantény na ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny.  

U viacerých klientov po prekonaní ochorenia pretrvávajú pokovidové stavy a len 

pomaly sa vracajú do pôvodného stavu čo sa týka fyzickej kondície a psychickej pohody.  

 

 

Spracovala: 

                                                                                                     Mgr. Katarína Harčariková  

  

 



Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč 

 

Prevádzka ZŠ s MŠ Poproč  od 1.1.2021 počas mimoriadneho prerušenia 

vyučovania z dôvodu pandémie Covid19 

 

Počas celého obdobia  školského roka 2020/2021 sa prevádzka školy riadi platnými 

usmerneniami a rozhodnutiami MŠVVaŠ SR, ÚVZ SR, ÚV a ďalšími orgánmi, ktoré vydávajú 

nariadenia počas pandemickej situácie. 

Pre fungovanie škôl a školských zariadení platí aktualizovaný manuál Covid -  školský semafor 

(od augusta 2020). 

Pre vyučovací proces počas dištančného vzdelávania  sú priebežne aktualizované  Metodické 

usmernenia k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, 

ktoré vydáva  ŠPÚ. 

Naďalej platí povinnosť pre zamestnancov škôl a školských zariadení, ako aj pre zákonných 

zástupcov maloletých detí a žiakov preukázať sa negatívnym výsledkom testu pred nástupom 

na pracovisko a nástupom dieťaťa a žiaka do školy (formou čestného vyhlásenia a súhlasom 

so spracovaním osobných údajov).  

Testovanie uvedených osôb bolo zabezpečené v súčinnosti so zriaďovateľom školy v rámci 

testovania obyvateľov našej obce. Škola nemá zriadené vlastné MOM.  

Pri prerušení prevádzky školy a každej  zmene v priebehu týždňa hlási riaditeľka školy 

prostredníctvom formulára Covid- školský semafor na MŠVVaŠ aktuálne údaje za školu. 

Počas  prevádzky školy sú dôsledne  dodržiavané všetky protiepidemické nariadenia a 

opatrenia ( dezinfekcia priestorov, ochranné prostriedky, vytváranie homogénnych skupín detí 

a žiakov počas celého týždňa, R-O-R...) 

Každá zmena, ktorá sa týka chodu školy a školských zariadení je pravidelne konzultovaná so 

zriaďovateľom školy, okresným úradom OŠ  v Košiciach,  RÚVZ v Košiciach a krízovým štábom. 

Aj keď je značná časť práce  presunutá do online priestoru, snažíme sa udržiavať aktívnu 

komunikáciu so všetkými zainteresovanými zložkami, ktoré  sú do procesu výchov 

a vzdelávania zapojení. 

 Pred začiatkom každého týždňa sú pravidelné pracovné porady zamestnancov školy. 

Zákonných zástupcov detí a žiakov školy o aktuálnych  zmenách  informujeme 

prostredníctvom webového sídla školy a webového sídla  obce. 

 Komunikujeme cez EduPage a MST, zlepšili sme technické vybavenie pedagógov na  online 

vzdelávanie. 

Žiakom, ktorí prejavili záujem, sme poskytli školské notebooky počas dištančného vzdelávania. 



 

Chronologický prehľad o prevádzke ZŠ s MŠ Poproč počas mimoriadneho  prerušenia 

školského vzdelávania: 

Obdobie: Usmernenie Materská 
škola 

Základná 
škola 

Školský klub Školská 
jedáleň 

1.1.– 8.1. 
2021 

Pokračovanie 
Vianočných 
prázdnin 
 

    

 
 11.1 -15.1. 
2021  

Mimoriadne 
prerušenie 
školského 
vyučovania.           
(Rozhodnutie 

ministra z 8.1.) 

 

Prerušená 
prevádzka 

Dištančné 
vzdelávanie 
žiakov 1.-9. 
ročníka 
(online hodiny 
MST) 

Prerušená 
prevádzka 

Prerušená 
prevádzka 

18.1.-22.1. 
2021 

Dotazníkový 
prieskum 
záujmu zák. 
zástupcov 
o umiestnenie 
detí v škole ( 
kritická 
infraštruktúra) 
 

8 detí/ 
otvorená 1 
trieda 

Dištančné 
vzdelávanie 1.-
9. ročník 

3 žiaci záujem. 
Následne 
nenastúpili do 
školy 

Prevádzka iba 
v MŠ 

25.1.-29.1. 
2021 

 6 detí 
/otvorená 1 
trieda 
Pre ďalšie 
triedy 
zabezpečené  
dištančné 
vzdelávanie, 
prac. listy, 
komunikácia, 
fb skupiny) 

Dištančné 
vzdelávanie 1.-
9. ročník 

Prerušená 
prevádzka 

Prevádzka iba 
v MŠ 

1.2.-5.2. 
2021 

Usmernenie 
MŠVVaŠ zo 4.2. 
Návrat do škôl 
Aktualizovaný 
Covid automat 
(2.2.2021) 

6 detí 
/otvorená 1 
trieda. 
Pre ďalšie 
triedy 
zabezpečené  
dištančné 
vzdelávanie  
prac. listy, 

Dištančné 
vzdelávanie 
 1.-9. ročník 

Prerušená 
prevádzka 

 



komunikácia, 
fb skupiny) 

8.2.-12.2. 
2021 

Rozhodnutie 
ministra 
súčinnosťou od 
8.2. 2021 
 

 Dištančné 
vzdelávanie 
 1.-9. ročník 

Prerušená 
prevádzka 

 

15.2- 26.2. 
2021 
 
 

Nariadením 
RÚVZ 
prerušená 
prevádzka 
školy 

Prerušená 
prevádzka- 
karanténa 

Dištančné 
vzdelávanie  
1.-9. ročník 
 
22.2. - 26.2.  
– Jarné 
prázdniny 
 

Prerušená 
prevádzka 
 
 
 

Prerušená 
prevádzka- 
karanténa 

1.3.-5.3. Rozhodnutie 
ministra – 
otvorená 
prevádzka pre 
deti rodičov , 
ktorí pracujú z 
pracoviska 

Prerušená 
prevádzka 
rozhodnutím 
zriaďovateľa, 
odporúčaním 
krízového 
štábu 
(prevádzkové 
dôvody, PN 
zamestnancov) 

Prerušená 
prevádzka 
rozhodnutím 
zriaďovateľa, 
odporúčaním 
krízového štábu 
Dištančné 
vzdelávanie  
1.-9. ročník 
(prevádzkové 
dôvody, PN 
zamestnancov) 

Prerušená 
prevádzka 
rozhodnutím 
zriaďovateľa, 
riaditeľky školy 
a 
odporúčaním 
krízového 
štábu 
(prevádzkové 
dôvody, PN 
zamestnancov) 
 

Prerušená 
prevádzka-  
(PN 
zamestnancov) 

8.-19.3. Rozhodnutie 
ministra 
z 8.3.2021 – 
otvorená 
prevádzka pre 
deti rodičov , 
ktorí pracujú 
z pracoviska 
Usmernenie 
k používaniu 
rúška 
a respirátorov  
v školách od 
15.3.2021 

Otvorená 
prevádzka pre 
deti rodičov, 
ktorí pracujú 
z pracoviska. 
(dotazníkový 
prieskum) 
Prítomnosť 21 
detí 

Otvorená 
prevádzka pre 
deti rodičov, 
ktorí pracujú 
z pracoviska. 
(dotazníkový 
prieskum) 
Prítomnosť 13 
žiakov 
Dištančné 
vzdelávanie 
pokračuje pre 
všetkých žiakov, 
ktorí sú doma. 
 

Otvorená 
prevádzka pre 
deti rodičov, 
ktorí pracujú 
z pracoviska. 
(dotazníkový 
prieskum) 
Prítomnosť  
detí 8 žiakov 

Otvorená 
prevádzka pre 
deti a žiakov, 
ktorí sú 
prítomní 
v škole. 
 

22.3.-26.3. Otvorenie 
prevádzka  
podľa 
odporúčania 

Otvorená 
prevádzka pre 
deti rodičov, 
ktorí musia 

Otvorená 
prevádzka pre 
deti rodičov, 
ktorí musia 

Otvorená 
prevádzka pre 
deti rodičov, 
ktorí musia 

Otvorená 
prevádzka pre 
deti a žiakov, 
ktorí sú 



krízového 
štábu a Covid 
automatu 

nastúpiť do 
práce. 
Na základe 
prejaveného 
záujmu – 
dotazníkový 
prieskum 
 

nastúpiť do 
práce. 
Na základe 
prejaveného 
záujmu – 
dotazníkový 
prieskum 

nastúpiť do 
práce. 
Na základe 
prejaveného 
záujmu – 
dotazníkový 
prieskum 

prítomní 
v škole. 
 

Poproč, 17.3.2021 

 

         Spracovala: 

         RNDr. Božena Mihóková 

         riaditeľka školy 


