
PRAVIDLÁ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY 

školský rok 2021 / 2022 

Vážení rodičia, milé študentky, milí študenti, návštevníci školy, 

v súvislosti s epidemickou situáciou na Slovensku, platia pre vstup do budovy školy 

nasledujúce podmienky a pravidlá: 

A. Podmienky vstupu do školy pre žiakov školy: 

 

- Žiak môže vstúpiť do budovy školy len s plne prekrytými hornými dýchacími cestami. 

Každý žiak si prinesie aj náhradné rúško. 

- Rúško je povinné počas celého vyučovania. 

- Pri vchode do školy sa bude vykonávať ranný filter (meranie teploty). 

- Žiaci si počas dňa opakovane dezinfikujú ruky. 

1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a 

viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič (resp. plnoletý 

žiak) predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (nájdete v sekcií Tlačivá na 

stiahnutie). Vyhlásenie je možne vyplniť aj elektronicky na Edupage stránke školy. 

- Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič / plnoletý žiak nevie vylúčiť príznaky, 

kontaktuje lekára. 

- Žiaci môžu využiť možnosť dobrovoľného samotestovania AG testami v domácom 

prostredí (s využitím testov, ktoré bude na základe záujmu distribuovať škola v prvých 

dňoch vyučovania). 

 

B. Všeobecné pravidlá vstupu do budovy školy pre všetky osoby vstupujúce do budovy 

školy: 

 

2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, 

sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, 

hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského 

zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 

3. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní 

(vrátane víkendov a sviatkov) rodič / plnoletý žiak predkladá „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“ dieťaťa / žiaka, ktoré nájdete v sekcií Tlačivá na stiahnutie. 

Vyhlásenie je možne vyplniť aj elektronicky na Edupage stránke školy. 

4. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí 

sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. 

 

Tieto pravidlá sú platné od 1. septembra 2021 do odvolania. 

 

 

 


