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Dodatok č. 3 k Smernici o organizácii a podmienkach vykonávania 

odborných činností v školskom roku 2020/2021 
 

 

Tento dodatok obsahuje aktualizované usmernenia k organizácii a podmienkam prevádzky 

Centra špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasti Spojenej školy internátnej, Z. 

Nejedlého 41, 934 01  Levice pre školský rok 2020/2021 na základe prijatého uznesenia vlády 

č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a Rozhodnutia ministra školstva, 

vedy výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 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 z 23. októbra 2020. 
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Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  

ako súčasť Spojenej školy internátnej, Z. Nejedlého 41, 

934 01  Levice 

 

Prevádzka CŠPP v čase od 26. 10. 2020 

 
 

ÚVOD 

 

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci 

vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 

štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. 

septembra 2020 a Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu č. 2020/17949:1-

A1810 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 z 23. októbra 2020 

upravuje riaditeľ CŠPP prevádzku CŠPP od 26. 10. 2020 do odvolania nasledovne:  

Ochrana zamestnancov  

 Pri príchode na pracovisko sa zamestnancom CŠPP zmeria telesná teplota 

bezdotykovým teplomerom. 

 Zamestnanci majú zabezpečené rúška, jednorázové rukavice, štíty, dezinfekčné 

prostriedky (budú umiestnené v priestoroch CŠPP). 

 V celom objekte až do odvolania sa nepoužívajú textilné uteráky – sú zabezpečené 

jednorazové utierky v dávkovačoch. 

 Upratovačka je oboznámená s každodennou nevyhnutnou dezinfekciou predovšetkým 

hladkých povrchov, kľučiek, toaliet, vypínačov, ako aj potrebou dezinfekcie povrchov 

(stôl, stolička, trojrozmerný testovací materiál) po každom klientovi. 

 Pre odborné konzultácie sú k dispozícii tieto miestnosti: triedy na poschodí v Pavilóne 

č. 3, všetky tieto triedy majú rozlohu viac ako 15m2. V triede je prítomný 1 odborný 

zamestnanec a 1 vyšetrovaný klient. Odborný zamestnanec má štít alebo rúško, 

jednorázové rukavice. Vyšetrovaný klient, pokiaľ to jeho zdravotné postihnutie 

umožňuje, má rúško, vlastné písacie a kresliace potreby a igelitové vrecúško na 

prípadné odloženie svojho rúška. V prípade potreby je prítomný jeden zákonný 

zástupca klienta, ktorý má prekryté dýchacie cesty rúškom a návleky na topánkach.  

 Objednávanie a rozpis vyšetrení jednotlivých klientov aj s rozpisom miestností, má na 

starosti vedúca CŠPP. Medzi klientmi je zabezpečená 20 minútová pauza na potrebnú 

dezinfekciu a dôkladné vyvetranie miestnosti. 

 Nádoba s dezinfekčným prostriedkom pre okamžitú dezinfekciu počas dňa je 

umiestnená v každej využívanej miestnosti. 

 Odborným zamestnancom je umožnená aj forma homeoffice – v súvislosti so 

zabezpečením prevádzky zariadenia aj v online/ telefonickom režime, ako aj na 

vykonávanie administratívnych činností. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/#ustavnyclanok-5


Zabezpečenie vstupu do priestorov 

 Na vonkajších dverách je umiestnený leták so základnými informáciami 

o hygienických opatreniach. 

 Vstup do zariadenia je umožnený iba jednému vopred telefonicky objednanému 

klientovi a sprevádzajúcej osobe, ktorou je jeho zákonný zástupca, resp. jeho 

zákonným zástupcom písomne splnomocnená osoba – podľa vopred dohodnutého 

a odsúhlaseného harmonogramu zariadenia. 

 Pri vchode do zariadenia je umiestnený stolík s dezinfekciou, ktorú odborný 

zamestnanec aplikuje klientovi/tke na ruky a čestné prehlásenie o tom, že nemá žiadne 

príznaky ochorenia COVID-19. 

 Do priestorov zariadenia nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích 

ciest, so zvýšenou teplotou, kašľom, náhlou stratou chuti a čuchu, či inými akútnymi 

infekciami dýchacích ciest.  

 V areáli a priestoroch CŠPP je pohyb iným osobám, než objednaným klientom 

a sprevádzajúcim osobám prísne zakázaný. 

V priestoroch CŠPP 

 Klienti/tky sú sprevádzaní/é odbornými zamestnancami/kyňami do miestností, 

nezdržiavajú sa v spoločných chodbách, nepoužívajú čakáreň – príchody a odchody 

klientov/tiek sa snažia odborní/é zamestnanci/kyne harmonizovať tak, aby vzájomný 

kontakt klientov/tiek bol minimálny.  

 Toalety sú vybavené mydlom, nádobou na dezinfekciu, jednorazovými papierovými 

utierkami a nezakrytým košom. 

 Dezinfekcia toaliet prebieha bezprostredne po použití klientom/kou. 

 Dôkladnú údržbu a dezinfekciu vykonáva upratovačka minimálne raz za deň. 

 Riedenie dezinfekčných prostriedkov musí byť v súlade s návodom uvedeným na 

etikete dezinfekčného prostriedku a po uplynutí času pôsobenia je nutné dezinfekciu 

opakovať. 

 Po celé obdobie epidemiologických opatrení je zakázané suché upratovanie. 

 Všetky odpadové nádoby sú zabezpečené jednorazovými vrecúškami. 

 Potrebné je vykonávať dezinfekciu povrchov a predmetov v miestnosti, dotykových 

plôch, kľučiek, používaných pomôcok. Na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky 

s virocídnym účinkom. 

 Zamestnanci sú povinní vykonávať časté vetranie priestorov zariadenia – minimálne 

raz za hodinu 5 minút. 

 

Ochrana klientov/tiek CŠPP 

 Odborná činnosť s klientmi/tkami je v zariadení obmedzená  na urgentné prípady za 

dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení. 



 Klienti/tky majú zabezpečený minimálny kontakt s inými klientmi/tkami v spoločných 

priestoroch – je zachovávaný časový plán klientov a termíny plánované tak, aby sa 

minimalizovalo stretnutie v čakárni. Konzultácie s rodičmi sú realizované telefonicky, 

prípadne v iný deň. 

 Pokiaľ zákonný zástupca, resp. zákonným zástupcom písomne splnomocnená osoba 

klienta/tky nebude mať vlastné rúško, nebude mu umožnený vstup do interiéru CŠPP. 

V prípade, že je dieťa schopné absolvovať vyšetrenie bez prítomnosti zákonného 

zástupcu, vyšetrenie realizované bude, v prípade, že nie je a vyžaduje prítomnosť 

zákonného zástupcu, bude mu poskytnutý náhradný termín. 

 Pokiaľ si klient/tka sníme rúško, odloží ho do prineseného igelitového vrecúška. 

 V priestoroch zariadenia je pravidelne sledovaný zdravotný stav osôb zdržujúcich sa 

v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, 

sekrécia z nosa). 

 Klienti/tky sú pri objednávaní upozornení o nutnosti prinesenia vlastných písacích 

a kresliacich potrieb.  

 Pokiaľ je to možné, nevyužívať alebo minimalizovať hračky pri práci s detským 

klientom – umožniť prinesenie vlastnej hračky, o čom je klient/tka informovaný/á pri 

objednávaní.  

 

Podozrenie na možné príznaky COVID - 19 

 Pokiaľ sa u zamestnanca/kyne zariadenia objavia príznaky v priebehu práce, resp. 

odbornej činnosti, zariadenie opustí v čo najkratšom možnom čase s použitím 

všetkých ochranných pomôcok a informuje riaditeľa zariadenia o tejto skutočnosti. 

 Pokiaľ klient/tka vykazuje niektorý z príznakov COVID – 19, je nevyhnutné, aby v čo 

najkratšom možnom čase opustil/a priestory CŠPP a odborná zamestnankyňa 

bezodkladne informuje riaditeľa zariadenia o tejto skutočnosti. Riaditeľstvo CŠPP ako 

súčasti Spojenej školy internátnej, Z. Nejedlého 41, Levice informuje o tejto 

skutočnosti príslušnú hygienickú stanicu. 

 

Prevádzka CŠPP ako súčasti SŠI, Z. Nejedlého 41 v Leviciach sa podľa tohto materiálu 

riadi do odvolania. 

 

 

V Leviciach, 26. 10. 2020 

 

                                                                                    Mgr. Ján Regász 

                                                                         riaditeľ CŠPP ako súčasti SŠI 

                                                                                         v Leviciach 


