Pokyny pre vstup žiakov 8. a 9.ročníka do priestorov školy
platné od 19. apríla 2021
aktualizované dňa 16. apríla 2021

Z rozhodnutia pandemickej komisie zo dňa 15. apríla 2021, sa od 19. apríla
2021 upravuje vstup žiakov do priestorov školy takto:
1. Rodič alebo zákonný zástupca musí predložiť k nahliadnutiu platný negatívny
PCR alebo antigénový test – stále platí, že postačuje jedného z rodičov,
respektíve jedného zo zákonného zástupcu, ktorí žijú v spoločnej domácnosti.
2. Žiak pred vstupom do budovy školy musí predložiť k nahliadnutiu svoj platný
negatívny PCR alebo antigénový test.

3. PCR alebo antigénový test platí 7 dní.
Výnimky z preukazovania negatívneho testu:
A, rodič alebo zákonný zástupca, ktorý prekonal COVID-19 v posledných troch
mesiacoch – stačí sa preukázať sms o pozitivite alebo potvrdením od
všeobecného lekára o prekonaní ochorenia
B, rodič alebo zákonný zástupca, ak po druhom očkovaní anticovidovou
vakcínou ubehlo viac ako 14 dní – je nutné predložiť Covid-19 PASS o
druhom zaočkovaní
C, v prípade, ak jeden z rodičov alebo zákonný zástupca má výnimku z
testovania (zdravotné ťažkosti, alergia atď.) je nutné preukázať platný
negatívny test alebo jeho náhradu druhého rodiča alebo zákonného zástupcu
žijúceho v spoločnej domácnosti.
4. Rodič alebo zákonný zástupca musí pred nástupom dieťaťa do školy vyplniť
a odovzdať tlačivo 8a. Tlačivo 8a odovzdá vždy prvý deň pracovného týždňa
buď osobne na vrátnici alebo zabezpečí doručenie cez svoje dieťa alebo ho
odošle cez aplikáciu EDUPAGE, respektíve po dohode s triednym učiteľom ho
doručí inou formou.
5. Žiak je povinný nosiť v priestoroch školy rúško. Každý žiak je povinný mať
v škole minimálne dve rúška, ktoré by si mal počas dňa vymieňať.
Respirátory FFP2 už nie sú povinné.
6. V prípade, že rodič alebo zákonný zástupca alebo žiak nepredloží
k nahliadnutiu platný PCR alebo antigénový test, žiak nebude môcť
navštevovať prezenčnú formu vzdelávania. V takom prípade rodič alebo

zákonný zástupca musí oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi a dieťa
sa v dochádzke eviduje ako pri chorobe. Rodič alebo zákonný zástupca stráca
nárok na pandemickú OČR.
7. Ak dieťa nebude navštevovať prezenčné vzdelávanie z dôvodu nesplnenia
hore uvedených pokynov, rodič alebo zákonný zástupca je povinný zabezpečiť
kontakt so školou minimálne raz za 5 dní z dôvodu doručenia úloh žiakovi. Ak
tak rodič alebo zákonný zástupca neurobí, škola je povinná informovať Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny o neodvodnenej absencii dieťaťa.
Vážení rodičia a zákonní zástupcova radi by sme vás upozornili, že
nie je povinnosťou školy obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov,
ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovnovzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre ich deti.
Ďakujeme za porozumenie.
V Sečovciach, 16. apríla 2021
Mgr. Daniel Szilágyi
riaditeľ školy

