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Pokyny riaditeľa školy k nástupu do školy                           

dňa 2. septembra 2021 

 

upravujúce podmienky zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu na obdobie školského roku 2021/2022 vo veciach  

prevádzky a vnútorného režimu  školy a zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní vrátane 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

 

Pokyny sú záväzné  pre všetkých žiakov školy, zákonných zástupcov, 

zamestnancov školy. 

 

 

 

 

 

 

Považská Bystrica 24. 08. 2021                        Mgr. Tibor Macháč 

                                                                                                             riaditeľ školy 
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Základné opatrenia 

 
1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 

3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá 

zákonný zástupca alebo plnoletý žiak  svojmu triednemu učiteľovi „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Pri prvom nástupe 02. 09. odovzdá každý žiak 

svojmu triednemu učiteľovi vypísané tlačivo, pri neskoršom prerušení dochádzky do 

školy zašle toto vyhlásenie pred svojim nástupom cez edupage.  

2. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje  

detského lekára. Pokiaľ sa žiak pri vstupe do školy po trojdňovej absencii nepreukáže 

vyhlásením, považuje sa za príznakového, nebude mu umožnený vstup do školy. 

3. Každý žiak školy má možnosť vykonať dobrovoľné samotestovanie Ag testami 

v domácom prostredí (odporúčam v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do 

školy). V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka žiak 

zostáva doma, kontaktuje svojho triedneho učiteľa a detského lekára.  

4. Všetci žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty 

rúškom alebo respirátorom počas celého vyučovania. Zároveň je nutné dodržiavať 

opatrenia na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.  

5. Rodič môže ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 po sebe nasledujúcich dní.  Pri 

absencii dlhšej ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí predložiť žiak svojmu 

triednemu učiteľovi potvrdenie od svojho detského lekára, v opačnom prípade pôjde 

o neospravedlnenú absenciu na vyučovaní, ktorá môže mať za následok udelenie 

východného opatrenia alebo zníženú známku zo správania.  

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

riaditeľa školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.  

7. Všetky osoby, ktoré vstupujú do budovy sú povinné si dezinfikovať ruky. 

8. Telesnú a športovú výchovu odporúčam organizovať v prípade priaznivých 

klimatických podmienok v exteriéri.  

9. Správcovia učební sú zodpovední za zabezpečenie vetrania učební počas prestávok, 

v ktorých sa žiaci počas dňa zdržiavajú.  

10. Dezinfekcia dotykových plôch, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí (kľučky dverí) sa 

vykonáva 3x denne. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa 

potreby.  
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Príznaky a ochorenie COVID-19 

1. Podľa COVID automatu MŠVVaŠ SR vydaného 17. 08. 2021 budú školy otvorené vo 

všetkých farbách okresov. Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, 

nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na 

ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí 

si uplatňujú výnimku z karantény) 

2. Do karantény na 14 dní musia ísť osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou 

pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa 

prvých klinických príznakov. Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje 

na osoby, ktoré: 

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 and Johnson),  

c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka 

očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 

alebo  

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie ako 180 dňami a nevyskytujú sa 

u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. 

3. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 

v triede si môžu uplatniť: 

- žiaci , ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe 

výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),  

- plne očkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania 

ochorenia. 

Žiaci sú povinní pri nástupe do školy, najneskôr 6.9. 2021 predložiť svojmu 

triednemu učiteľovi „Oznámenie o výnimke z karantény“. 

4. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-

19, je nutné ho umiestniť do zasadačky a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne 

vyzdvihne. Pokiaľ vykazuje príznaky plnoletý žiak, opustí bezodkladne budovu školy 

sám.  

5. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom 

čase. Toto opatrenie sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí majú udelenú výnimku 

z karantény.  

6. U osobách s potvrdeným ochorením COVID-19 nie je možné predčasne ukončiť  

domácu karanténu/ izoláciu po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCT testu.  

 


