
Otvorenie  nového  školského  roka  podlieha  usmerneniam  z MŠVVaŠ  SR.  Preto  sa  obraciam  na  Vás   ako  zákonných

zástupcov a prosím o dodržanie nasledovných pokynov:

Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka

zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest).

Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň  minimálne dve rúška (nahradné musí mať pri  sebe v prípade potreby) a papierové

jednorazové vreckovky.

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". 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, ktorý ho bude d'alej usmernovať.  Pokial'

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, rodič ma 3 možnosti: odoslať ho škole

prostredníctvom e-Školy, poslať scan ,,Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti"   e-mailom, alebo kontaktovať

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmernovať.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5

po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára

pre  deti  a  dorast,  v  opačnom prípade  pôjde  o  neospravedlnenú  neprítomnosť,  ktorá  môže  mať  za  následok

zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditel' 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. V prípade potreby

zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávatel'om na

práci z domu (home office).

Mnohí z Vás prejavili záujem o domáce samotestovanie Ag testami. Naše požiadavky sme odoslali na OÚ školstva 

v Trenčíne  

   a čakáme na termín distribúcie. Predpokladám, že bude začiatkom septembra. Následne Vás budeme informovať. 

   Chcem ešte zdôrazniť, že testovanie je dobrovoľné.
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    riaditeľka školy


