
Základné   informácie  pre žiakov a zákonných rodičov 

 Pri vstupe  do školy využívajú žiaci  predný  vchod. 

 Pri vstupe do školy  sa vykonáva  ranný filter ( dezinfekcia rúk, meranie teploty).  

 Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými 

osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne 

platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia 

rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a 

viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). V zelených okresoch rodič „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne. 

 Ak podľa aktuálneho Covid automatu rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do 

školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. 

Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a 

bezodkladne kontaktovať rodiča.  

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:  

1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,  

2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,  

3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

 Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri 

absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť 

„Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o 

neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku 

zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

 Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na rodiča, sa rovnako vzťahujú na plnoletého žiaka. 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou 

na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa 

školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a 

dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, 

minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou 

rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným 

lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  

V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii 

informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke 

kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

 

Príloha č.1     https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx 

 

https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

