Pokyny riaditeľa školy na školský rok 2021/2022

Cieľom tohto dokumentu je udržať bezpečné prostredie v škole po dobu trvania pandémie ochorenia
COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl, vrátane špecifík
dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.
VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19
Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR
a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných
nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým
postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie
skupinových aktivít.
Ruky je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
• Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len
s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“
danej osoby (Príloha č. 1).
• Ranný filter:
- materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe
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 - EDUPAGE/ žiadosti a vyhlásenia
V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na
základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu
táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu.
Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v
zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.
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.
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.
Povinnosti rodiča
a) 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).
b) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok
2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
c) Rodič predkladá pri prvom 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“ (Edupage – žiadosti a vyhlásenia).
d) Rodič môže svojim 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
e) 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.
f) 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.
Odporúčania pre rodiča
Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Edupage – žiadosti a
vyhlásenia).
Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie 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 na tých
žiakov, ktorých sa týka.
Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak
žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti

a dorast.
Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo
sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

OCHORENIE COVID-19
Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Prenos ochorenia je možný prenosom
kvapôčok (prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a
komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovaným povrchom alebo predmetom a
následným dotykom úst, nosa alebo očí.
Príznaky ochorenia COVID-19
- akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár,
vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia,
- najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,
- bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka,
- zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné
zmeny končekov prstov.
Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou
pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila
infekčné výlučky.
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 musia ísť do karantény na 14 dní od
posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje 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 od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej
klinické príznaky ochorenia COVID-19.
V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo
zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z

karantény“ (Príloha č.2). V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude
môcť riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID19 a nie sú zaočkované, aby
čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na
ňu majú nárok. Anonymizované údaje o výnimkách z karantény budú za školu riaditeľmi aktualizované
prostredníctvom online formuláru na týždennej báze od 6.9.2021.
COVID AUTOMAT A ŠKOLSKÝ SEMAFOR
COVID Automat je systém pre monitorovanie epidémie na území SR. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je systém pre
monitorovanie epidémie v danej škole. Aktuálny COVID Automat je dostupný na webovej stránke:
https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/.
COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa
okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú
vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu.
Súčasťou COVID Automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v
akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch. Materské školy, základné
školy, stredné školy a špeciálne školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov.
ŠKOLSKÝ SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu
epidemiologickú situáciu v škole. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach –
zelenej, oranžovej a červenej.
Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvárať školy,
bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).
Všetky aktuálne informácie sú dostupné na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
V Liptovskom Mikuláši dňa 30.08.2021.
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