Dodatok č.1 k školskému poriadku školy v čase pandémie
COVID, platný od 21.09.2021
Podľa platného COVID Automatu a Školského semaforu (platný od 9. 9. 2021) bude škola
otvorená vo všetkých farbách okresov. Zmeny v organizácii vyučovania sa budú uplatňovať len v
jednotlivých triedach, nie v celej škole, s prihliadnutím na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie.
Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19:
1. v triedach 1. stupňa ZŠ, v 5. až 7. ročníku 2. stupňa ZŠ, príma a sekunda GYM – sa preruší
prezenčné vyučovanie a triedy prejdú na dištančné vzdelávanie
2. vo vyšších ročníkoch ZŠ, GYM a SOŠ sa prezenčné vyučovanie nepreruší, ale bude pokračovať
ďalej pre všetkých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény. Žiaci triedy, ktorí si neuplatňujú
výnimku a boli v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej
testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, musia ísť do 10-dňovej karantény
a budú sa vzdelávať doma podľa pokynov vyučujúcich. Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch
od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak: - sa u osoby v
karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a - výsledok PCR testu
vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka:
V karanténe zostáva len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba
v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu,
pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka
detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.
Výnimka z karantény po úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa vzťahuje na osobu,
u ktorej sa nevyskytujú príznaky ochorenia Covid 19 a ktorá:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
Výnimku z karantény rodič alebo plnoletý žiak oznámi škole podaním vyhlásenia „Oznámenie o
výnimke z karantény“ cez EDUPAGE (sekcia Žiadosti/Vyhlásenia).
Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z
dôvodu choroby. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí
predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú
neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne
nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podľa týchto pravidiel a v súlade so školským poriadkom sa
ospravedlňuje aj plnoletý žiak.
Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni (víkend vrátane) musí rodič podať
písomne alebo cez Edupage “Vyhlásenie o bezpríznakovosti”.

V Prievidzi 20. 09. 2021
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