
US M E R N E N I A 
platné od 12.10. 2020 

 

Zelená fáza:  

 V škole nie je ţiaden podozrivý ţiak, alebo zamestnanec.  

 V škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 ale ani 

jeden ţiak/zamestnanec nie je pozitívny. 

 

Ţiaka alebo zamestnanca môţe určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný 

lekár.  

 

Zamestnanci: 

 Predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe 

nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, ţe zamestnanec 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 PZ/OZ nosí rúško vo všetkých priestoroch školy. 

 V triedach zabezpečia časté vetranie. 

 

Zákonný zástupca: 

 Nevstupuje do budovy školy. 

 Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po 

sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako päť pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) 

dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom 

pre deti a dorast. 

 

Žiaci 1. a 2 stupňa: 

 Nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy,  

 Výnimku z nosenia rúšok platí pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami. 

 

Výchovno- vzdelávací proces 

 Prebieha v nezmenenej forme 

 Telesná  a hudobná výchova sa realizuje teoretickou formou 

 Škola v prírode (ani dennou formou), lyţiarske výcviky, exkurzie, výlety, besiedky, atď.sa 

nerealizujú. 

 Krúţková činnosť pre ţiakov sa nerealizuje 

 Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov ţiakov 1. a 3. ročníka ZŠ, podľa zákona 

440/2015 Z.z., §58 písmeno p.) sa môţe realizovať do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej 

situácie 

 

 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je moţný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy 

a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. 

 

 Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní ÚVZ SR a sú zaloţené na princípe    

 

                                       ROR – Rúško, Odstup, Ruky 


