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                              PRÍKAZ riaditeľky školy od 2.11.2021  

 
Vydaný v súlade so Školským semaforom MŠVVaŠ SR v školskom roku 2021/2022, 

aktualizovaným 28.10.2021:  

 

 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – meranie teploty každé ráno.  

 Pri každom vstupe do školy je potrebná dezinfekcia rúk na bezdotykových 

stojanoch. 

 Prosíme zákonných zástupcov, aby do školy posielali iba deti, ktoré sú zdravé! Dieťa 

s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia bude 

umiestnené do izolačnej miestnosti a škola bude ihneď kontaktovať zákonného 

zástupcu.  

 Prekrytie horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška Úradu 

verejného zdravotníctva SR. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú žiaci 

základných škôl počas pobytu vo svojej triede v uzavretom kolektíve a v exteriéri. 

Títo žiaci musia mať naďalej nasadené rúško v interiéri školy mimo uzavretého 

kolektívu, ak vchádzajú alebo vychádzajú z/do priestorov školy, pri premiestňovaní 

sa po chodbách v rámci prestávky, do inej vyučovacej miestnosti, telocvične, jedálne, 

na toalety, počas pobytu v spoločných priestoroch školy, pri premiešavaní viacerých 

skupín žiakov napr. pri účasti na hromadných podujatiach. 

 Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu 

verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva.  

 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) rodič predkladá 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. 

Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.  

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s 

výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o 

bezpríznakovosti návštevníka“.  

 Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19, ktoré smerujú k implementácii 

odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú založené na princípe ROR - 

Rúško, Odstup, Ruky.  

 Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do 

školy, pokým nie je pozitívny výsl edok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag 

testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak 

dostane potvrdenie o výsledku. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny 

výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom 

mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym 
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žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény 

(okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).  

 Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva 

v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je 

osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže 

chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u danej osoby nepotvrdí ochorenie COVID-

19. 

 Zákonný zástupca má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý 

na jeho karanténu dohliada. 

 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.  

 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 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.  

 Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou 

pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden 

z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň 

karantény je negatívny. 

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

triede si môžu uplatniť:  

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

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

b) plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19.  

Za žiaka rodič oznámi škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o 

výnimke z karantény“.  

 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 detského lekára,  v opačnom 

prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za 

následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne 

skúšky.  

 Personál školy zabezpečuje dôkladné čistenie všetkých miestností prebieha raz 

denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov 2x 

denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Upratovanie a dezinfekcia toaliet 3x 

denne, resp. podľa potreby.  

 Vyučujúci upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a 

kýchaní, pravidelné umývanie rúk.  

 Zabezpečuje sa časté a intenzívne vetranie miestností, klimatizačné zariadenia a 

ventilátory sa nepoužívajú.  
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 Počas školského roka je možné dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag samotestami 

v domácom prostredí. Ag samotesty vydáva vedenie školy zákonným zástupcom 

žiakov, ktorí o ne požiadali. 

 V školskej jedálni pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si jedlo a 

pitie sami nedokladajú a neberú si ani príbory.  

 Aktuálne informácie nájdete na web stránke školy www.zstribecskato.sk, prípadne 

na FB školy https://www.facebook.com/zstribecska1653topolcany .  

 

 Telefonické kontakty:  

Riaditeľka školy: 0907 77 02 07  

Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň: 0918 26 27 87  

Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň: 0905 92 83 55  

Vedúca ŠJ: 0918 62 67 87  

 

 

 

 

 

 

Topoľčany 2.11.2021                                                            Mgr. Anna Krajčíková  v. r. 

riaditeľka školy 


