
Usmernenie pre zákonných zástupcov a žiakov prichádzajúcich do školy 

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia 
COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, 
bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu -  bolesť 
brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského 
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.  

2. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov 
a sviatkov) rodič (plnoletý žiak) predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 
V zelených okresoch predkladá vyhlásenie dobrovoľne, v ostatných okresoch je predloženie vyhlásenia 
podľa COVID automatu povinné. V prípade, že 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.  

3. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať 
„Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. 

4. Žiak je povinný v priestoroch školy nosiť rúško a dodržiavať rozostup. 
5. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do 

školy a pri odchode zo školy (nosenie rúška, dezinfekcia rúk...). 
6. Rodič zabezpečí pre žiaka minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) 

a papierové jednorazové vreckovky. 
7. 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, 
ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne 
skúšky. 

8. V prípade, že je u žiaka podozrenie na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou 
na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa. Povinnosťou rodiča je 
bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi karanténa nariadená všeobecným lekárom pre 
deti a dorast, alebo  príslušným RÚVZ.  Za týchto podmienok žiak nemôže navštevovať školu. 

9. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje 
triedneho učiteľa. 

10. Odporúčame rodičom, resp. plnoletým žiakom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“.  
Výnimka z karantény sa vzťahuje na osobu, ktorá: 

a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 
Sputnik V), 

b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), 
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná 

v intervale do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19, 
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dní 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. 
11. Skutočnosť, že žiak spĺňa výnimku z karantény budú zisťovať triedni učitelia 2.9.2021. Na základe týchto 

informácií, bude môcť riaditeľ školy v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, 
bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali ochorenie COVID-19 a nie sú zaočkované, aby opustili 
priestor školy a zároveň uplatniť výnimku na žiakov, ktorí na ňu majú nárok. 

12. Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu 
školského roka Ag testami, najmä v prípade, ak sa u žiaka objaví niektorý z príznakov uvedených v bode 
1.  

13. Žiak si pri príchode do školy a následne podľa potreby dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom na 
ruky, ktorý je umiestnený pri vstupoch do školy  a miestach na to určených.  

14. V školskej jedálni sa žiak riadi pokynmi učiteľa, ktorý vykonáva dozor a personálu v ŠJ. 
15. V priestoroch školy, najmä v učebniach, kde sa budú zdržiavať osoby, bude realizované časté a intenzívne 

vetranie.  



16. Žiak sa bude v priestoroch školy zdržiavať len nevyhnutný čas. 
17. Ak sa v priebehu dňa u žiaka objaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnený do izolačnej 

miestnosti a následne bude triedny učiteľ kontaktovať zákonného zástupcu žiaka, ktorý ho bezodkladne 
vyzdvihne zo školy. V prípade plnoletého žiaka bude žiak odoslaný domov.  

18. Žiak bude rešpektovať pokyny triedneho učiteľa, resp. ďalších zamestnancov školy.  
19. Žiak je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú prevádzku školy.  
 

 

              V Michalovciach dňa 30.8.2021                                                                          RNDr. Dušan Žaludko 

                                                            riaditeľ školy 


