
AKTUALIZOVANÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV 

Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v 

dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). 

Vstup cudzích osôb do školy 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha 

Bezinfekčnosť návštevníka). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba 

okrem zamestnanca školy či žiaka.  

Na komunikáciu externých osôb so školou počas pracovných hodín 

odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (elektronicky, telefonicky, 

písomne ), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa 

školy za vyššie uvedených podmienok. 

Prerušenie dochádzky žiaka 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v 

trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) 

písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a že nemá nariadené 

karanténne opatrenie (príloha Bezinfekčnosť dieťa).  

Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z 

dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané 

všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o 

bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

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 bezodkladné 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.  

 

 

 

 



Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka 

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie. Ak je podozrivý podrobený 

RT-PCR testu a výsledok je: 

  negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v 

štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, 

alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.  

 pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej 

manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do 

oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.  

 V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje 

miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej 

riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ. 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom 

kontakte so žiakom alebo so zamestnancom školy výučba v zelenej fáze 

prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým 

pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade 

potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


