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Vážení rodičia,  
pre školský rok 2021/2022 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  manuál pre 

školy a školské zariadenia, pod názvom Školský semafor, s cieľom udržať bezpečné prostredie             

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. 

 

Základné informácie: 

1. Pred nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho dieťaťa 
dvoma spôsobmi: kloktacími testami (jednorazovo, len na začiatku školského roka)                                        
a samotestovaním v domácom prostredí prostredníctvom sady 25 ks testov. Svoj záujem                        
o bezplatné testy nahláste do 25.8.2021 prostredníctvom EDUPAGE, kde už prebieha 
prihlasovanie. Následne vás budeme informovať o presnom termíne a čase, kedy si testy budete 
môcť  vyzdvihnúť priamo v škole. 

2. Odporúčame realizovať samotestovanie každý pondelok a štvrtok ráno, pred nástupom do školy, 
ale aj pri každom podozrení na príznaky ochorenia Covid 19. 

3. V prípade pozitívneho výsledku testu žiak zostáva doma, rodič kontaktuje detského  lekára a školu. 
4. Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky do školy 

v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“, alebo priamo cez EDUPAGE, tak ako ste to robili v minulom období. 

V prípade, že žiak nepredloží toto písomné vyhlásenie, bude sa považovať za  príznakového, presunie 

sa do izolačnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonného zástupcu. V takom prípade máte 

možnosť zaslať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EDUPAGE, alebo poslať scan 

vyhlásenia e-mailom. 

5. Medzi základné podmienky účasti na vyučovaní patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest 
pre  žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Prosíme preto rodičov, aby 
zabezpečili pre  žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné)                      
a jednorazové vreckovky. 

6. Zákonný zástupca je povinný informovať školu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie 
COVID-19 alebo o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným  lekárom pre deti  a dorast alebo 
príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na 
ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu. 

7. Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní 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, v opačnom  prípade pôjde 
o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. 

8.  Pri vstupe do budovy školy budeme vykonávať ranný filter (meranie telesnej teploty).  
 
Podmienky vstupu do školy pre verejnosť, ktoré  budú zverejnené na bráne školy a všetkých vchodových 
dverách si môžete pozrieť aj TU: podmienky vstupu do školy  

 

Budimír 24.08.2021 

                                                                                                          PaedDr. Jana Bavoľárová, riaditeľka školy, v.r. 
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