
                          Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou 

 
Dodatok k školskému poriadku- ochorenie COVID - 19 

  
Čl. 1 Úvodné ustanovenia 

  

Dodatok upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov v čase zelenej 
fázy pandémie ochorenia COVID -19. 

  

  

Čl. 2 Povinnosti zákonných zástupcov 

Zákonný zástupca, alebo  žiak predkladá: 

1. pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie o bezpríznakovosti. 

2. po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie 
o bezpríznakovosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie  

  

Čl. 3 Povinnosti žiakov 

  

3. Žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti 
a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy, Ak 
žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne  uvedenú 
skutočnosť oznámi svojmu triednemu učiteľovi, alebo  zástupcovi riaditeľa školy. Žiak bude 
umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, 
ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú.  

  

4. Pri vstupe do budovy je žiak povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty, ak bude na to 
vyzvaný. Bez vyzvania si vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom a vstupuje len s 
prekrytými ústami.  

  

5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. 

  

6. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť žiakovi: 2 rúška na deň 

7. Žiak nosí  od 16.9.2020 rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, ak nie je určené inak z 
nariadenia ÚVZ SR. 



  

8. Žiak nosí rúško v priestoroch školskej jedálne, rúško nenosí pri konzumácii jedla pri 
jedálenskom stole. Pred vstupom do jedálne ši žiak dezinfikuje ruky. 

  

9. Ak zo zdravotných dôvodov ( výnimku vydáva príslušný lekár) žiak nemôže nosiť rúško, je 
povinný nosiť ochranný štít. 

  

10. Žiakovi bez rúška  štítu nebude povolený vstup do budovy školy a následne bude postupované 
v zmysle školského poriadku. 

  

11. Žiaci vo všetkých priestoroch školy udržiavajú vzájomný odstup. 

  

12. Žiak dodržiava základné hygienické normy, predovšetkým si čo najčastejšie umýva ruky 
mydlom. 

  

13. Týždenníci pravidelne vetrajú priestor učební.  

  

  

Čl. 4  Záverečné ustanovenie 

  

V prípade prechodu do oranžovej, alebo červenej fázy pandémie ochorenia COVID-19 budú 
zverejnené pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov pre danú úroveň pandémie. 

  

Dodatok č.1  ku Školskému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 02. 09. 2021.  

                                                                                       

                                                                                Mgr. Zlatica Halajová 

                                                                                     riaditeľka školy 

  

 


