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Situácia 

Ministerstvo školstva vydalo školský semafor na nový školský rok – zelená, oranžová, červená fáza. COVID 
automat ja zmenený, má 5 farieb. Aktuálne je takmer celé Slovensko zelené, iba niekoľko okresov je 
oranžových. Vyhlášky UVZ SR upravujú prekrytie horných dýchacích ciest, organizáciu hromadných akcií, 
karanténne opatrenia... 

Riaditeľ školy vydáva pokyny s platnosťou od 1. septembra 2021. 
 

Opatrenia od 1. septembra 2021 

• Žiaci, zamestnanci a rodičia sa oboznámia s obsahom a aplikujú ustanovenia dokumentu 
ministerstva s prílohami: Školský semafor (verzia 1.0 zo 17. augusta 2021) a COVID automatu 
s piatimi farbami podľa okresov 

• Škola nahlasuje ministerstvu každý pondelok údaje o COVID situácii  - počet tried, žiakov 
a zamestnancov v karanténe, s výnimkou, chorých, na dištančnom vzdelávaní... 

• Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy tri a viac po sebe idúcich 
dní žiaci predkladajú Potvrdenie o bezpríznakovosti. Dobrovoľne môžu predložiť Oznámenie 
o výnimke z karantény. 

• Návštevy majú povolený vstup len so súhlasom riaditeľa a s Potvrdením o bezpríznakovosti 
• Žiaci a zamestnanci aktualizujú svoje osobné údaje v školskom informačnom systéme, do 7.9. 
• Vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch školy umožniť len osobám s prekrytými 

hornými dýchacími cestami. Použitie respirátora je možné nahradiť aj inými preventávnymi 
ochrannými pomôckami. Dodržiavať zásady ROR, uskutočňuje sa ranný filter na hlavnom vchode 

• Žiaci majú možnosť využiť domáce samotestovanie Ag testami.  
• V prípade potvrdeného prípadu COVID v škole, škola prechádza do oranžovej fázy sa úzkym 

kontaktom spred najviac dvoch dní nariadi 14 dňová karanténa. Triedy v karanténe budú mať 
zabezpečené  dištančné vzdelávanie. 

• Školská výdajná jedáleň vydáva obedy obvyklým spôsobom od 3. septembra 2021, triedy sa 
nepremiešavajú 

• Vyučuje sa podľa platného rozvrhu od 3. septembra 2021, 2.9.2021 je slávnostné otvorenie 
školského roka v kmeňových triedach. 

• Je zriadená izolačná miestnosť, na prízemí hlavnej budovy vpravo, APE. 
• Neorganizujú sa exkurzie, výlety, kurzy 
• Telesná a športová výchova sa učí prednostne v exteriéri, podľa podmienok 
• Škola zverejní oznam o podmienkach vstupu na dverách 
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