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Výchovno-vzdelávací proces od 7. marca 2022
V súlade so Školským semaforom MŠVVaŠ SR aktualizovaným dňa 25.2.2022:
 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter žiakov – meranie teploty.
 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 ochorenia bude umiestnené do izolačnej
miestnosti a škola bude ihneď kontaktovať zákonného zástupcu.
 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) zákonný zástupca 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 je povolený po vypísaní „Písomného vyhlásenia
o bezpríznakovosti návštevníka“.
 Ruší sa povinnosť nosenia rúšok v triedach. Naďalej sa nosia na chodbách a v spoločných
priestoroch, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých tried.
 Žiaci majú možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí.
Ag samotesty vydáva vedenie školy zákonným zástupcom žiakov, ktorí o ne požiadali (v
prípade záujmu o vyzdvihnutie testov volajte 0907770207). Použitie samotestov je
zákonný zástupca povinný hlásiť škole spôsobom, na ktorom sa dohodol s triednym
učiteľom.
 V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka, žiak zostáva doma a zákonný
zástupca kontaktuje detského lekára. Zákonný zástupca oznámi škole, že žiak mal pozitívny
výsledok Ag samotestu. Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag
samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID19.
 Po ukončení izolácie žiaka MŠVVaŠ SR dôrazne odporúča počas 5 dní nosiť respirátor
a nezúčastňovať sa mimoškolských aktivít. Žiak môže v škole respirátor nahradiť rúškom.
 Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na
ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom
kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Títo žiaci
musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak MŠVVaŠ SR dôrazne
odporúča respirátor FFP2.
 Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou
v rámci školy, do karantény nejdú. Takíto zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie
cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní.
 Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou
na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť:
- tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho
výsledku PCR testu,
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- kompletne zaočkovaní žiaci alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu
(booster) dávku. Za žiaka oznámi škole výnimku z karantény zákonný zástupca
predložením „Oznámenia o výnimke z karantény“.
 Lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie a karantény a ani o výnimke z karantény.
 Zákonný zástupca môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich
vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich
vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného
lekára pre deti a dorast. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj emailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-amilom, môže lekár o ňom školu
informovať telefonicky.
 Mimovyučovacie aktivity sa nemusia ďalej organizovať v režime OTP, avšak na základe
rozhodnutia ministra
je
stále potrebné
predkladať „Píomné
vyhlásenie
o bezpríznakovosti“. Využívanie samotestov pred mimovyučovacími aktivitami je naďalej
odporúčané.
 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.
 Stravovanie žiakov a zamestnancov v školskej jedálni je v riadnej prevádzke. Žiakom
pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si jedlo a pitie sami nedokladajú a
neberú si ani príbory.
 Školský klub detí je v prevádzke. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba vstupujú
do školy iba na čas nevyhnutný pre vyzdvihnutie svojho dieťaťa z ŠKD, s prekrytými
hornými dýchacími cestami, v režime podľa platných nariadení ÚVZ SR. Prípadne
kontaktujte vedúcu ŠKD na telefónnom čísle 0908 180 335.
 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 ŠKD: 0908 18 03 35
Vedúca ŠJ: 0918 62 67 87
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Mgr. Anna Krajčíková v. r.
riaditeľka školy
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