
Ďalšie informácie z dokumentu Školský semafor 

• 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.  

• Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť 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 z čoho vyplývajú rôzne následky;   

• Medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre 

žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má 

zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a 

jednorazové vreckovky.  

• Rodič zodpovedá za dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení 

počas pobytu žiaka v škole!   

• Ak by žiak splnil podmienku prekrytia horných dýchacích ciest a následne by si zložil 

ochrannú pomôcku z tváre a odmietol si ju opätovne nasadiť na tvár, riaditeľ školy môže 

kontaktovať rodiča na účel prevzatia žiaka zo školy. Ak je to nevyhnutné, môže 

kontaktovať políciu alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.   

• Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou 

na ochorenie COVID-19, alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným 

lekárom pre deti a dorast. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade 

potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.  

• Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede 

žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia 

detského lekára.  

• Ranný filter je záväzný pre všetkých žiakov – meranie telesnej  teploty a dezinfekcia rúk.  

• Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (tlačivo). Riaditeľ 

tak v prípade potvrdenia pozitívneho ochorenia na COVID 19 bude môcť v záujme ochrany 

zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili 

priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény, ktorých sa týka (zaočkovaní, 

prekonanie Covid-19 do 180 dní).  

• Odporúčame realizovať samotestovanie v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag 

testami 2x týždenne. Testy zabezpečí škola.  

• Podľa nového COVID Automatu 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).  

https://cloud7x.edupage.org/cloud/Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx?z%3A1aul2MErLocFWEQCrdIRQjesoAUB80b6X6wpb0WshBJ8M8nk9zB3bvxIdtege7c9
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• Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata 

chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, 

nesmie vstúpiť do priestorov školy.  

• Podrobnejšie informácie na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/  
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