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Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať 

nasledovné:  

- vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími 

cestami (rúško, šál, šatka),  

- zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,  

- pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky 

respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),  

- obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných 

epidemiologických preventívnych opatrení,  

- zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a 

telefonicky, 

- uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch. 

Zadefinovanie urgentného prípadu: Za urgentný prípad je považované diagnostické a rediagnostické 

vyšetrenia detí so ŠVVP na ktoré sa vzťahuje Rozhodnutie a Usmernenie MŠVVaŠ SR, č.: 

2020/10610:1-A1030, zo dňa 26.3.2020 a to v znení „Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania.“ Za urgentný prípad možno považovať taktiež vystavovanie dodatkov k vyšetreniam, 

tlačív k prideleniu asistenta učiteľa na šk. rok 2020/21 a vstupnú diagnostiku.   

Organizácia práce:  

- dodržiavanie časového harmonogramu vyšetrení vypracovaného poradňou, ktorý zabezpečí 

aby sa v centre a pri vstupe a odchode z centra nedošlo ku stretnutiu klientov.   

- klienti prichádzajú a odchádzajú v presne stanovený čas, ktorý im vopred oznámi odborný 

zamestnanec (interval medzi klientmi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi je 10 min.), 

- rodič nevstupuje do priestorov poradne, dieťa odovzdá a preberie od OZ pri vstupných 

dverách 

 



Dodržiavanie hygienických opatrení a dezinfekcia: 

- OZ v priestoroch centra musí používať na prekrytie horných dýchacích ciest (ochrannú maska 

a štít na tvár) a na rukách mať jednorazové rukavice, 

- rodič a dieťa majú pri vstupe do poradne prekryté horné dýchacie cesty 

- pri príchode rodiča a dieťaťa v priestoroch vstupu do poradne OZ zmeria teplotu, dohliadne 

na dezinfekciu rúk dieťaťa a odovzdá rodičovi dotazník COVID, 

- rodič vyplní dotazník COVID, zapíše teplotu seba a dieťaťa, podpíše súhlas s vyšetrením 

a prípis o diagnostickom vyšetrení,  

- rodič použije vlastné pero 

- počas komunikácie OZ s rodičom dodržiava optimálnu vzdialenosť, osobný kontakt je možný 

len v nevyhnutných prípadoch 

- počas práce s dieťaťom OZ dodržiava primeranú optimálnu vzdialenosť, 

- odstránenie prekrytia horných dýchacích ciest dieťaťa je možné len v prípade testovacích 

úloh, kde by prekrytie mohlo negatívne ovplyvniť testový výsledok (o type úlohy rozhoduje 

vyšetrujúci OZ), 

- počas práce / diagnostiky dieťaťa používať len pomôcky, ktoré je možné vydezinfikovať, 

- nedotýkať sa dieťaťa ani predmetov, ktoré dieťa držalo v rukách alebo plôch, ktorých sa dieťa 

dotýkalo, 

- záznamy z vyšetrenia po ukončení vložiť do euro obalu, ktorý následne z vonkajšej strany 

vydezinfikuje a až potom odloží,  

- podlahy v priestoroch poradne je povinné umývať denne dezinfekčným roztokom po 17 00 

hod.  

- po odchode dieťaťa z miestnosti vyvetrať miestnosť a to plným otvorením jedného krídla 

okna, vydezinfikovať všetky plochy, ktorých sa dieťa dotýkalo (kľučka, stôl, stolička, hračky, 

pomôcky, testový materiál a pod.), 

- v prípade ak dieťa použije hračku / pomôcky, ktoré sa nedajú vydezinfikovať, je potrebné ich 

odložiť do skladu po dobu troch dní. Na túto hračku / pomôcku nalepí OZ „Lepiaci papierik 

s textom: Možné použiť – dátum“, 

- z terapeutickej miestností budú odstránené všetky textilné predmety (koberec, vankúše, 

sedáky) a iné predmety, ktoré nie je možné dezinfikovať, 

- v priestoroch poradne sa na dobu počas výnimočnej situácie zakazuje používať spoločný 

kuchynský riad, uterák a utierka.  

Odborný zamestnanec (OZ) je povinný: 

- OZ v priestoroch centra musí používať na prekrytie horných dýchacích ciest (ochrannú maska 

a štít na tvár) a na rukách mať jednorazové rukavice, dodržiavať časový harmonogram 

vyšetrení vypracovaný poradňou, 

- oznámiť rodičovi presný čas na príchod a odchod terapie, podmienky vstupu do centra, 

podmienky platby.    

- prebrať dieťa od rodiča pri vstupe do poradne 

- zmerať teplotu rodiča a dieťaťa, dohliadne na dezinfekciu rúk dieťaťa 

- odovzdať dotazníky rodičovi, dohliadne aby ich vyplnil 

- s dotazníkmi nakladá spôsobom ako so záznamovými hárkami 

- počas práce / diagnostiky dieťaťa používať len pomôcky, ktoré je možné vydezinfikovať, 

- záznamy z vyšetrenia po ukončení vložiť do euro obalu, ktorý následne z vonkajšej strany 

vydezinfikuje a až potom odloží,  



- nedotýkať sa dieťaťa ani predmetov, ktoré dieťa držalo v rukách alebo plôch, ktorých sa dieťa 

dotýkalo, 

- odviesť dieťa ku dverám poradne, kde na neho už čaká rodič, dať mu doklad o zaplatení 

príspevku alebo mu poskytnúť informáciu o zaplatení prevodom na účet (informáciu má 

vytlačenú na papieri), 

- po odchode dieťaťa z miestnosti vyvetrať miestnosť po dobu minimálne 30 minút a to plným 

otvorením jedného krídla okna, vydezinfikovať všetky plochy, ktorých sa dieťa dotýkalo 

(kľučka, stôl, stolička, hračky, pomôcky, testový materiál a pod.), vydezinfikovať si rukavice 

- v prípade ak dieťa použije hračku / pomôcky, ktoré sa nedajú vydezinfikovať, je potrebné ich 

odložiť do skladu po dobu troch dní. Na túto hračku / pomôcku nalepí OZ „Lepiaci papierik 

s textom: Možné použiť – dátum“, 

- po ukončení dennej práce, jednorázové rukavice odkladá do koša na plast, vydezinfikuje si 

ruky, zloží si masku, odstráni použitý filter, odhodí ho do koša na papier, vloží nový filter do 

masky a tak ju pripraví na ďalšie použitie.   

Rodič je povinný: 

- priviesť dieťa na vyšetrenie iba v prípade, že sú zdraví a neboli v kontakte s osobami pozitívne 

diagnostikovanými na COVID 19 alebo osobami v karanténe. 

- prísť na vyšetrenie v presne stanovený čas, ktorý mu oznámi odborný zamestnanec 

- v prípade nedodržania presne stanoveného času nebude možné vyšetrenie zrealizovať 

- priniesť si vlastné pero na podpisy, 

- dieťaťu zabezpečiť vlastné pero, ceruzku, v prípade potreby vreckovky, fľašu s vodou, 

- priviesť dieťa ku dverám poradne, kde bude čakať na OZ, nevstupuje do priestorov poradne, 

- vydezinfikovať si ruky, 

- vyplniť dotazník COVID (vlastným perom), rodičovi a dieťaťu bude zmeraná teplota, ktorá sa 

následne zapíše do dotazníka, 

- podpísať súhlas s vyšetrením a prípis o diagnostickom vyšetrení, 

- počas komunikácie s OZ dodržiava optimálnu vzdialenosť, 

- rodič v nijakom prípade nevstupuje do priestorov poradne, čaká mimo budovy, pre dieťa 

príde v presne stanovený čas, alebo po telefonickom vyzvaní OZ. 

Dieťa je povinné: 

- pred vstupom do priestorov poradne si vydezinfikovať ruky, 

- mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), * odstránenie prekrytia 

horných dýchacích ciest je možné len v prípade testovacích úloh, kde by prekrytie mohlo 

negatívne ovplyvniť testový výsledok (o type úlohy rozhoduje vyšetrujúci OZ), 

- priniesť si vlastné pero, ceruzku, v prípade potreby vreckovky, fľašu s vodou, 

- počas práce OZ s dieťaťom je dodržaná primeraná optimálna vzdialenosť. 

 

V Trnave, dňa 15.5. 2020       PhDr. Buntová Dana, PhD. 

riaditeľ SCŠPP 


