
Podmienky vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov školy od 2.11.2020 
 
V súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z 
celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 1.11.2020  (ďalej len Usmernenie) vydáva 
riaditeľka školy podmienky vstupu do školy 
 

1. V prípade pozitívneho testu zákonného zástupcu, žiaka školy alebo osoby žijúcej 
v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou, nevstupujú títo do vnútorných a 
vonkajších priestorov školy a ostávajú v 10-dňovej izolácii (podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu 
verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020).  Žiak nenavštevuje školu prezenčne.  
 

2. Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho 
výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára (podľa § 1 ods. 2 písm. 
b) vyhlášky č. 15).  Zákonný zástupca oznamuje triednemu učiteľovi a vedeniu školy  
formou e-mailu  povinnú izoláciu  žiaka. 
 

a. V prípade žiaka, ktorý sa zúčastňuje prezenčného vyučovania sa žiak eviduje ako 
neprítomný. 

 

b. V prípade žiaka, ktorý sa zúčastňuje dištančného vzdelávania zákonný zástupca 
informuje triedneho učiteľa a vedenie školy, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. 
Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného.  

 

c. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný 
zástupca škole potvrdenie od lekára 

 

3. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky 
č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 môžu žiaci, zákonní zástupcovia vstúpiť  
do vnútorných a vonkajších priestorov školy v súlade s Prevádzkou a vnútorným režimom školy 
z 26.10.2020  až po preukázaní potvrdenia  o negatívnom výsledku testu. 
 

4. V prípade, že sa žiak, zákonný zástupca, alebo iná osoba nevie preukázať negatívnym 
výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do 
vnútorných a vonkajších priestorov školy. V tomto prípade sa odporúča  zákonnému  zástupcovi 
žiaka, ospravedlniť neprítomnosť  žiaka v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. 
augusta 2020, na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. 
november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020.  

 
5. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca aktuálne vyhlásenie 

o bezinfekčnosti zverejnené na www.minedu.sk, www.zszelba.sk.  
 

6. V súlade s Usmernením, bod 7a,  je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený 
požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa 
negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ. 
 

 
Mgr.Andrea Macháčová 
       riaditeľka školy 
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