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PRÍKAZ riaditeľky školy od 20.1.2022
Vydaný v súlade so Školským semaforom MŠVVaŠ SR aktualizovaným dňa 19.1.2022:
 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter žiakov – 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 ochorenia bude umiestnené do
izolačnej miestnosti a škola bude ihneď kontaktovať zákonného zástupcu.
 Žiak a zamestnanec musia mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne
platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje
výnimka. Možnosť nahradiť respirátor použitím rúška majú:
a) žiaci v škole alebo v školskom zariadení
b) pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovnovzdelávacieho procesu.
 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.
 Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
 Potvrdenie o zamestnaní vydáva zamestnancom riaditeľka školy. V súlade
s aktuálne platnou legislatívou dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na
pracovisko je v režime OTP. Testovanie nezaočkovaných a neprekonaných
zamestnancov zabezpečuje riaditeľka školy po dohode so zamestnancom jedným zo
spôsobov uvedeným v Školskom semafore, časť Zamestnanci škôl a testovanie.
 Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný
alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
 Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19, ktoré smerujú k implementácii
odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, sú založené na princípe ROR - Rúško,
Odstup, Ruky.
 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.
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 V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka, žiak zostáva doma
a zákonný zástupca kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup.
Zákonný zástupca oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.
 Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok
Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých
klinických príznakov, nemôžu ísť do školy, idú do karantény (okrem tých, ktorí si
uplatňujú výnimku z karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia). Škola
zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie.
 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 COVID19.
 Zákonný zástupca má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý
na jeho karanténu dohliada. Karanténa je 10 dní od posledného kontaktu s
pozitívnou osobou.
 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.
 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 oznámi škole výnimku z karantény zákonný zástupca predložením
„Oznámenia 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, ktorý má vedomosť
o prebiehajúcom ochorení.
 Mimovyučovacie aktivity sa organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z
12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant
Omikron)“ a aktuálne platnú vyhlášku 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam
hromadných podujatí.
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 Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít
(napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné)
v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným
režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).
 Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít
(napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné)
v školách a školských zariadeniach iba za podmienky režimu OTP (očkovaný,
testovaný, prekonaný).
 Krúžková činnosť v škole sa môže vykonávať bez obmedzenia len v prípade, ak sú
na krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.
 Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48
hodín. Jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba
prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s
negatívnym výsledkom“. Na účely samotestovania žiak obdrží samotesty len
prostredníctvom svojej kmeňovej školy. Poverená osoba je zamestnanec poverený
štatutárom organizácie, ktorá dohliadne na riadne vykonanie samotestu a vykoná
kontrolu výsledku samotestu. U poverenej osoby sa nevyžaduje zdravotnícke
vzdelanie. Poverené osoba, ktorá vykonala kontrolu samotestu potvrdí „Potvrdenie
o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ svojím podpisom a
pečiatkou organizácie. Toto potvrdenie slúži na preukázanie sa v prípade viacerých
mimovyučovacích aktivít, ktorých sa žiak bude zúčastňovať.
 Nižšie spomenuté školské aktivity na základe rozhodnutia ministra s účinnosťou od
19.1.2022 https://www.minedu.sk/data/att/21773.pdf je možné uskutočniť len za
podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k
obmedzeniam hromadných podujatí:
v základných školách podľa § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.:
a) výlety,
b) exkurzie,
c) jazykové kurzy,
d) športový výcvik,
e) pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity.
 V prípade lyžiarskych a snoubordingových kurzov a výcvikov s ubytovaním sú
prevádzky ubytovacieho zariadenia pre zamestnancov škôl, lektorov a zdravotníkov
v režime OTP, pokiaľ prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia neurčil iný režim
(OP+). Naďalej odporúčame obmedziť aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33
ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. na nevyhnutnú mieru, ktorá zohľadňuje
epidemickú situáciu.
 Telesná a športová výchova sa realizuje aj v telocvični v prípade, že sa
nepremiešavajú triedy.
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 Doučovanie žiakov vrátane doučovania cez projekt „Spolu múdrejší 3“ je dovolené,
pričom forma doučovania je individuálna alebo maximálne v skupinách 5+1.
 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. Rodičovské združenie dodalo do školskej
jedálne germicídne žiariče na zabezpečenie dezinfekcie prostredia počas celej doby
stravovania žiakov, za čo ďakujeme!
 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

Topoľčany 19.1.2022

Mgr. Anna Krajčíková v. r.
riaditeľka školy
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