
Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov 

Opatrenia v škole od 1.10.2020 

 Na základe usmernenia RÚVZ a Ministra školstva SR je nutné v základnej škole 

naďalej dodržiavať protiepidemiologické opatrenia - nosenie rúšok (žiaci prvého stupňa 

majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných 

priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy), 

dezinfekcia rúk pri vstupe, dodržiavanie odstupov (viď Dodatok č. 3 k Prevádzkovému 

poriadku). Dodatok je rozpracovaný do troch fáz: zelenej, oranžovej a červenej.  

 Zelená fáza nastáva v prípade, že  

- v škole nie je žiaden podozrivý žiak alebo zamestnanec, 

- v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na 

COVID – 19 (ani jeden žiak/zamestnanec nie je pozitívny).  

 Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19 u žiaka alebo 

zamestnanca, či v prípade nariadenia ÚVZ SR.  

 Červená fáza – červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych 

prípadoch medzi žiakmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt.  

 

Povinnosti zákonných zástupcov: 
 

1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení 

pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. 

školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v 

zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

  

2.  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, 

musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

 

3. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej 

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

písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 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 bezodkladne 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.  

 

 

 

 

 



Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

 

1. Na komunikáciu so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie 

(písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so 

súhlasom riaditeľky školy. 

2. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s 

výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy 

sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. V prípade zelenej fázy, 

sprevádzajúca osoba žiaka nemusí predkladať „Vyhlásenie návštevníka školy 

o bezinfekčnosti“. 

 

3. Vstup cudzím osobám (lektor z inej školy, dodávateľ, kuriér) do priestorov školy 

je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o 

bezinfekčnosti danej osoby. 

 

4. Prevzatie detí z ŠKD bude prebiehať od 05.10.2020 formou telefonického 

dohovoru s vychovávateľkou alebo zazvonením na zvonček pri vchodových 

dverách pavilónu č. 3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo sprevádzajúca osoba 

nevstupuje do vnútorných priestorov školy ani do priestorov ŠKD. 

 
 

 


