
Cirkevná základná škola sv. Martina,  

Radatice 199, 082 42 Radatice, okr. Prešov 

 

POKYNY 

k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu 

 v zmysle aktuálne platnej legislatívy: 

COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 18. 11. 2021, vyhlášok Úradu verejného 

zdravotníctva SR zverejnených dňa 24. 11. 2021, rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.11.2021 

platné od 29.11.2021 a aktualizovaného Školského semafóru zo dňa 26.11.2021 

 

Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na 

základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. 

1. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity 

podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä 

         a) výlety a exkurzie, 

         b) športové výcviky a školské športové súťaže, 

         c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, 

         d) kurzy na ochranu života a zdravia, 

         e) kurzy pohybových aktivít v prírode, 

         f) saunovanie, 

         g) dni otvorených dverí. 

2. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona 

poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na 

výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak 

riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, 

čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v 

škole. 

3. V triedach, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu 

podľa bodu 2, riaditeľ školy zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie. 

4. Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia 

slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády 

Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to 

prevádzkové podmienky umožňujú, riaditeľ školy zabezpečí pre takýchto žiakov 

dištančné vzdelávanie. 

5. Ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa lehota podľa § 

144 ods. 10 školského zákona predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 

5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 

6. Rodič, ktorý si prevzal samotesty zo školy, má POVINNOSŤ nahlasovať vykonanie 

Ag samotestu škole mailom, cez EDUPAGE, minimálne raz do týždňa, odporúča sa 



každú nedeľu  a v stredu večer, alebo štvrtok ráno tak, aby sme mohli riešiť prípadnú 

nahlásenú pozitivitu. 

7. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak 

zostáva doma a rodič:  

 kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup, 

 oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu 

8. 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, idú do karantény. Je potrebné kontaktovať svojho všeobecného 

lekára a prihlásiť sa na PCR test cez korona.gov.sk. 

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

triede si môžu uplatniť: - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 

dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky), - plne zaočkovaní žiaci 

alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Za žiaka 

môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke 

z karantény“ prostredníctvom EDUPAGE, modul ŽIADOST / VYHLÁSENIA 

10. Žiaci aj zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Výnimku z 

povinnosti nosiť rúško majú žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných 

interiérových športoviskách. 

11. Ranný filter sa vykonáva pri príchode žiakov meraním teploty pri vchode do školy. 

12. Záujmové útvary sa nerealizujú, (okrem prípravy žiakov 9. ročníka na testovanie T9 

zo SJL a MAT, ktoré bude prebiehať v skupinkách 5+1). 

13. Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v 

škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným 

uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. 

14. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo 

povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. Pri vstupe je 

potrebné vypísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti navštevníka.  

15. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách 

v termíne od 20. decembra do 7. januára 2022 

Povinnosti rodičov 

1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne 

zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami, 

dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu 

verejného zdravotníctva SR). 

2. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 



3. Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 

2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov 

(§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).  

4. Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel 

do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom 

domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej 

miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie 

doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) 

alebo e-školy, poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo 

kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

5. Rodič bezodkladne informuje školu o dôvode neprítomnosti na prezenčnom 

vyučovaní najneskôr v deň neprítomnosti žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa; 

6. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho 

učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické 

opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania 

protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z 

triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie 

karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast 

alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto 

podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  

7. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto 

situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom 

identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.  

8. V prípade, že bol žiak testovaný Ag samotestom a má pozitívny výsledok, rodič o tom 

bezodkladne informuje školu. Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné 

overiť pozitívny výsledok Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom 

mieste u oprávneného subjektu alebo PCR testom. V prípade, že žiak nemôže 

absolvovať Ag test v mobilnom odberovom mieste alebo PCR test, rodič bezodkladne 

kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.  

9. Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí 

škola. 

 

 

V Radaticiach 29.11.2021      Mgr. Ondrej Jurašek 

              riaditeľ školy  

 


