
POKYNY PRE VSTUP DO ŠKOLY od 1.6.2020.  

 

Škola bude mať prevádzku od 7.00 do 16.00 hod.  

Ranný zdravotný filter začína od 7:00 hod.: 
Hlavný vchod: Mgr. Lenka Machová  
Vedľajší vchod: Otília Tomašková  
 
Poverení pedagogickí zamestnanci na rannom zdravotnom filtri zmerajú žiakovi teplotu 
bezkontaktným teplomerom vo vzdialenosti 3 až 5 cm od čela.  

- Ak telesná teplota žiaka je do 37 ºC,  v prvý deň prevezmú od žiaka vyhlásenie zákonného 
zástupcu o zdravotnom stave (ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a 
dezinfikované ruky) a umožnia žiakovi vstup do školy, kde si žiak dezinfikuje ruky.  

- V prípade namerania zvýšenej teploty nad 37 ºC do 37,5 ºC je odporúčané opätovne zmerať 
teplotu po 5 minútach. V prípade že mu bude opätovne nameraná teplota nad 37 ºC, žiakovi 
nebude umožnený vstup do budovy školy, bude privolaný zákonný zástupca žiaka.  

Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch. V triede rúška nosiť nemusia. Žiak si prinesie 
každý deň do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek. Rodičia a sprevádzajúce osoby 
majú vstup do školy zakázaný. 

V prípade, že žiak bude chýbať tri po sebe nasledujúce dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie 
zákonného zástupcu o zdravotnom stave. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti 
a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej 
školy. 

Rodič v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou 
zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 
hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  

 

V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť si vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom 
stave, bude pripravené pred vstupom do školy prázdne tlačivo, resp. môžete doniesť ručne 
napísané Vyhlásenie v znení, ako je uvádzané na stránke školy. 


