
OZNAM  

Základná škola s materskou školou oznamuje zákonným zástupcom, že  

 po každom prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce 

dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá nové/aktualizované písomné vyhlásenie 

o bezinfekčnosti, ktoré je možné stiahnuť z webovej stránky školy alebo 

kontaktovať triedneho učiteľa,  

 pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 

akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným 

lekárom pre deti a dorast.  

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.  

 

Základná škola s materskou školou zároveň oznamuje, že v prípade, že u dieťaťa/žiaka je 

podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii 

informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj 

bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. 

Za týchto podmienok je dieťa/žiak zo školy vylúčené. 

 

Základná škola a materská škola upozorňuje, že do priestorov školy je zakázané vstúpiť 

cudzím osobám. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem: 

 zamestnanca školy,  

 žiaka základnej školy,  

 dieťaťa materskej školy,  

 jedného zákonného zástupcu, ktorý sprevádza dieťa materskej školy, 

 jedného zákonného zástupcu, ktorý preberá žiaka základnej školy zo školského klubu 

v čase 15.20 h (v iných časoch čaká pred hlavným vchodom školy).  

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Na komunikáciu 

externých osôb so školou odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie 

(telefonický, písomný, maily a pod.). 

 

Základná škola s materskou školou ďalej upozorňuje, že 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. 

 

Ďalšie informácie poskytnú rodičom ich triedni učitelia obvyklým spôsobom. 

Ďakujeme za spoluprácu. 


