Povinnosti rodiča
a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne
zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami
v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR).
b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
c) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy
v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)
„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha 1). V zelených okresoch na základe
odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej
z COVID automatu. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič
kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast. Pokiaľ žiak prišiel do školy
v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov.
Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti
a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma,
môžete ho zaslať prostredníctvom EDUPAGE alebo poslať scan „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ e-mailom.
d) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích
hodín. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích hodín z dôvodu ochorenia
musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast,
v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže maž za
následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne
skúšky.
e) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou
pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho
učiteľa alebo riaditeľa školy. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie
karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo
miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto
podmienok nemôže žiak navštevovať školu. Ak žiak ostane v karanténe z dôvodu
rozhodnutia riaditeľa školy o karanténe triedy, rodič musí túto skutočnosť nahlásiť
všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.
f) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto
situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom
identifikované úzke kontakty žiaka na 2 dni pred jeho testovaním.

Odporúčania pre rodiča
a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha 2).
b) Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí
v priebehu školského roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl.

Sadu 25 testov dostane každý rodič základnej školy, ktorý prejavil prostredníctvom
hlasovania záujem.

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny
úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov,
alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára
pre deti a dorast.
Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu
nevzniká.

