
Dodatok školského poriadku počas mimoriadnej situácie. 
 
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka rodičom počas trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, 
lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich 
vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 
 
Pri prerušení školskej dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa 
nezapočítavajú), z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, rodič predkladá Potvrdenie o chorobe 
vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.  
 
Ak žiak chýba viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) zo zdravotných 
alebo iných dôvodov, pri nástupe do školy sa preukazuje písomným Vyhlásením o 
bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.  
 
Nikto 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), ako aj inej infekčnej choroby, 
nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky 
kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.  
 
Vstup cudzích osôb do budovy školy je prísne zakázaný. 

 Vstup cudzích osôb, zákonných zástupcov žiakov a osôb sprevádzajúcich žiakov je 
možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o 
bezinfekčnosti danej osoby. Výnimku je potrebné vopred telefonicky konzultovať 
s riaditeľkou školy.  
Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a 
žiaka. 

 
Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 
do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí 
(povinné nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych 
opatrení ÚVZ SR). 

 
 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v 

prípade potreby)a papierové jednorazové vreckovky. 
 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy a pedagogických zamestnancov školy, ktoré upravujú 
podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 
2020/2021. 

 
 Po návrate z dovolenky mimo územia SR v záujme ochrany vašich detí, doporučujeme 

nástup do školy po 10 dňoch karantény alebo po preukázaní negatívneho testu. 
 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 



 
 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 
miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy 
vylúčené. 

 
 


