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Organizácia vyučovania od 24.mája 2021 

 

➢ Žiaci ročníkov 1 – 9  sa učia podľa pôvodného rozvrhu bez obmedzení. 

➢ Harmonogram hodín, prestávok a stravovania zostáva nezmenený. 

➢ Priestory telocvične na výuku TSV sa využívajú bez obmedzenia. 

➢ Krúžky môžu obnoviť svoju činnosť za dodržiavania protiepidemiologických opatrení. 

➢ Žiaci  9. ročníka sa zúčastnia testovania T 9. 

                                     

Od 17.mája 20121 je okres Nitra zaradený do oranžovej farby 

 

Škola sa riadi vyhláškami  UVZ SR a pokynmi MŠVVaŠ SR .Vstup zamestnancov a žiakov 

na prezenčné vyučovanie je podmienený farbou okresu /oranžová –II.st. ostražitosti/. 

Školy v nich dodržiavajú  MANUÁL COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre základné školy platný od  

17.5.2021 – zelená úroveň ( žiadny pozitívny žiak ani zamestnanec) 

 

Naša škola sa nachádza v oranžovej farbe. 

 

• Od 17.5.2021 je prezenčné vyučovanie v našom okrese bez obmedzení . 

• Vstup zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov nie je podmienený negatívnym 

testom. 

• Stále platí zákaz vstupu cudzích osôb do budovy školy, vstup je možný len s výnimkou 

potvrdenou riaditeľkou školy a vyhlásením o bezinfekčnosti. 

• Naďalej platí v interiéri školy prekrytie dýchacích ciest rúškom. 

• Zamestnanci aj žiaci predkladajú pri prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 viac dní po sebe 

nasledujúcich /vrátane víkendov/ písomné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti /príloha č.2 č.3/ 

• V prípade prerušenia dochádzky viac ako 5 pracovných dní (mimo víkendov), predkladá 

zákonný zástupca potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Podozrivého žiaka manažuje 

miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Povinnosťou zákonného 

zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu. 

• V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: • podozrenia na 

ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným 

lekárom) • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo 

všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len 

všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

• Školské aktivity sa budú vykonávať v zmysle podmienok a obmedzení aktuálneho školského 

COVID SEMAFORU  v oranžovej farbe. 

 

V prípade pozitívne potvrdeného žiaka, zamestnanca prechádza škola do oranžovej fázy v zmysle 

manuálu MŠVVaŠ. 

 

                          

 

 

Dňa :  20.5.2021                                                                                             PaedDr. Mária Sailerová 

         Riaditeľka ZŠ 


