COVID manuál a informácie pre rodičov a žiakov Spojenej školy Novohradská
pre školský rok 2021/2022
Tento manuál vychádza z aktuálne platného Školského semaforu (verzia zo 17.8.2021), ktorý vydalo
Ministerstvo školstva a je prispôsobený podmienkam Spojenej školy Novohradská. Plné znenie Semaforu nájdete na:
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Upozorňujeme rodičov i žiakov, že nariadenia Semaforu ako aj platné
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa môžu vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie kedykoľvek zmeniť.
Prosíme rodičov i žiakov, aby nariadenia a bezpečnostné zásady obsiahnuté v tomto Manuáli ako aj v iných
dokumentoch ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva dodržiavali a riadili
sa nimi v záujme vytvorenia bezpečného prostredia v škole a školskej jedálni.

1.Terminológia
a) Rodič/zákonný zástupca/plnoletý žiak:
informácie, odporúčania a nariadenia tohto manuálu sú určené
neplnoletým žiakom a ich zákonným zástupcom ako aj plnoletým študentom našej školy;
b) Úzky kontakt:
je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo kýchala
c) Karanténa (domáca izolácia):
presné podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény
osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR; do
karantény musí ísť žiak ak:


má príznaky ochorenia COVID-19 (určí rodič alebo detský lekár); odporúča sa, aby žiak absolvoval RTPCR test nariadený regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo všeobecným lekárom pre deti
a dorast; dĺžka karantény závisí od výsledku testu a od rozhodnutia lekára;
bol pozitívne testovaný (RT-PCR testom alebo Ag testom); zostáva v 14-dennej karanténe, túto
domácu izoláciu nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu;
prišiel do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním
alebo objavením sa prvých klinických príznakov; 14-denná lehota sa počíta od posledného kontaktu
s pozitívnou osobou; odporúča sa, aby žiak absolvoval RT-PCR test nariadený regionálnym úradom
verejného zdravotníctva alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast;




d) Výnimka z karantény:
výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na
ochorenie COVID-19 si môžu uplatniť:





žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag
testu, testu na protilátky),
plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.
aby bola výnimka platná, musí rodič/plnoletý študent oznámiť škole výnimku z karantény
predložením „Oznámenia o výnimke z karantény“
výnimka neplatí, ak je samotný žiak pozitívny na ochorenie COVID 19 a ani sa uňho nesmú
vyskytovať klinické príznaky ochorenia COVID-19 !

e) COVID automat:
je systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v
závislosti od intenzity šírenia COVID-19 v Slovenskej republike; má 5 fáz rozlišovaných v jednotlivých okresoch SR:




Zelená fáza – monitoring
Oranžová fáza – stupeň ostražitosti
Červená fáza – I. stupeň varovania




Bordová fáza – II. stupeň varovania
Čierna fáza – III. stupeň varovania

f) Školský semafor
je výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole; je zadefinovaný v
troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej;

2.Začiatok školského roka a vstup do budovy školy od 2. septembra 2021
a) Samotestovanie
Ministerstvo školstva ponúklo našej škole možnosť dobrovoľného testovania Ag samotestami v domácom
prostredí s tým, že testy sú určené výhradne žiakom školy a každý žiak má nárok na jedno balenie po 25 kusov.
Prieskum záujmu škola vykonala podľa nariadenia prostredníctvom EduPage v dňoch 23. – 25.8.2021, objednávka bola
prijatá našim zriaďovateľom, avšak pravdepodobne z dôvodu vysokého záujmu bratislavských škôl budú testy na školu
distribuované neskôr. Záujemcov, ktorí sa nestihli/nedokázali prihlásiť, sa budeme snažiť dodatočne doplniť do
zoznamu, zatiaľ to však možné nie je.
b) Bezpríznakovosť
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/plnoletý študent predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“. Žiak
s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Aj keď je povinnosťou
rodiča predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti až v oranžovej fáze COVID automatu, prosíme rodičov, aby
prostredníctvom EduPage poskytli toto potvrdenie už na začiatku septembra, čo výrazne uľahčí prípadný prechod do
oranžovej fázy; takisto prosíme rodičov, aby toto potvrdenie predkladali (primárne cez EduPage) aj v zelenej fáze vždy
po tom, čo žiak vymešká 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendov, sviatkov, prázdnin a pod.), pretože každou takouto
absenciou stráca pôvodné vyhlásenie platnosť;
Upozorňujeme, že od oranžovej fázy nesmie škola vpustiť do budovy žiaka, ktorý nemá podané „Písomné
vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (taký žiak sa považuje za žiaka s príznakmi) a pošle ho s rodičom priamo domov
respektíve umiestni žiaka do osobitne zriadenej izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktuje rodiča, aby si po dieťa
prišiel. Rovnaký postup sa uplatní, ak pedagogický zamestnanec spozoruje u žiaka príznaky covidového ochorenia
v priebehu vyučovania.
c) Návštevy
Povinnosťou školy je od zelenej fázy čo najviac obmedziť pohyb osôb - mimo žiakov a zamestnancov v budove školy. Z tohto dôvodu prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy mimo vyhradené príležitosti
(napr. prvý školský deň prvákov PYP, prezenčné rodičovské združenia nových tried, vopred ohlásené návštevy u pani
riaditeľky a pod.). Každá návšteva (vrátane rodičov) sa musí pri vstupe do budovy preukázať „Písomným vyhlásením
o bezpríznakovosti návštevníka“, ktoré nájdete na webstránke školy ako aj na recepcii vo vestibule. Aj v tomto prípade
platí, že osoby s príznakmi covidovej infekcie, s podozrením na COVID a, samozrejme, osoby pozitívne na COVID
ochorenie, majú vstup do budovy školy zakázaný;

3.Organizácia vyučovania
a) Prerušenie vyučovania
Podľa nového COVID automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého
školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak
alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si
uplatňujú výnimku z karantény).
Celá takáto trieda prejde na dištančné vzdelávanie, nakoľko skúsenosti z minulého roka jednoznačne
preukázali technickú a najmä metodickú nevhodnosť hybridného vzdelávania. Len pokiaľ bude v triede vysoké
percento žiakov, ktorí doložili výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), bude táto trieda
pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Žiak/žiaci pozitívni na COVID a žiaci bez výnimky z karantény sa v takom prípade
budú vzdelávať dištančne, ak im to umožní ich zdravotný stav. O pokračovaní triedy v prezenčnom vzdelávaní

rozhodne riaditeľ školy. Práve z tohto dôvodu by sme radi rodičov poprosili, aby nám čo najskôr po začiatku roka
prostredníctvom EduPage (t.j. nie mailom či papierovou formou) zaslali „Oznámenie o výnimke z karantény“ (ak má na
ňu žiak nárok), čím sa urýchli a zjednoduší proces rozhodovania o prezenčnom vzdelávaní v prípade výskytu COVIDu
v triede.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe 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 tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič
má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.
Pripomíname a zároveň prosíme rodičov, aby prostredníctvom triedneho učiteľa bezodkladne informovali
školu v prípade, že:





žiak má príznaky COVIDovej infekcie (následne treba, aby rodič kontaktoval lekára, ktorý rozhodne
o ďalšom postupe);
žiak nastupuje do karantény z dôvodu úzkeho kontaktu s COVID pozitívnou osobou alebo po
rozhodnutí detského lekára či príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva;
žiak bol pozitívne testovaný na COVID (alebo je podľa rozhodnutia detského lekára chorý);
žiak bol negatívne testovaný na COVID pri podozrení (aby mala škola informáciu, že trieda nejde do
karantény; samotný žiak však karanténe pokračuje);

b) Ospravedlnenie absencie
Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dohodnutým spôsobom žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích
dní u triedneho učiteľa. 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.
c) OČR
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol
o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe
potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
d) Iné platné epidemiologické opatrenia
Pripomíname žiakom a rodičom, že opatrenia R-O-R (Rúška – Odstup – Ruky) zostávajú podľa nariadení Úradu
verejného zdravotníctva v platnosti aj v školskom roku 201/22.
Rúška – Pri vstupe do budovy školy ako aj počas celého vyučovacieho procesu je žiak povinný mať prekryté
horné dýchacie cesty ochranným rúškom a druhé (náhradné) rúško mať uložené v skrinke. Takisto bude mať každý žiak
jednorazové papierové vreckovky. Do školskej jedálne je takisto nutné vstupovať s rúškom, žiaci si ho dajú dole len na
čas nevyhnutný pre stravovanie.
Odstup – Žiaci sú povinní dodržiavať dostatočné bezpečnostné odstupy, obmedziť fyzické kontakty a zdržiavať
sa aj počas prestávok v učebniach. Pohyb na chodbách treba obmedziť na nevyhnutne krátky čas. Po skončení
vyučovania, resp. po obede sa žiaci nebudú zbytočne zdržiavať v priestoroch školy ani na školskom dvore.
Ruky – Pri vstupe do budovy školy, do školskej jedálne ako aj pravidelne počas vyučovania je žiak povinný si
dezinfikovať alebo dôkladne umývať ruky.
Vetranie – triedy budú pravidelne a často vetrané (minimálne každú prestávku), čo u menších žiakov zabezpečí
vyučujúci, u vyšších ročníkov samotní žiaci (poprípade určení týždenníci a pod.).
Ohľaduplnosť – žiadame žiakov, aby vyššie uvedené opatrenia dodržiavali aj v prípade, že majú výnimku
z karantény z dôvodu ohľaduplnosti voči menej chráneným spolužiakom a učiteľom;
e) Stravovanie


stravovanie v školskej jedálni bude v tomto školskom roku prebiehať obvyklým spôsobom, ale pri
dodržiavaní prísnejších hygienických a bezpečnostných zásad;



obedy budú vydávané v čase od 12:00 do 14:30 podľa rozvrhu tried po 5., 6. alebo 7.vyučovacej hodine
pod dohľadom vyučujúceho, ktorý danú hodinu v triede odučil (ak nemá ďalšie vyučovanie); ten odvedie
žiakov pred jedáleň a ak neučí nasledujúcu hodinu, postráži triedu/skupinu a zabezpečí, aby medzi
triedami boli dostatočné rozostupy;



žiaci budú v školskej jedálni sedieť len v rámci svojej triedy/skupiny a nebudú sa medzi sebou miešať;



žiaci si prinesú vlastný príbor;



po konzumácii treba bezodkladne opustiť priestor školskej jedálne;

f) Iné
Podrobnejšie informácie o opatreniach a prípadných zmenách v nariadeniach poskytne žiakom a rodičom
triedny učiteľ alebo vedenie školy prostredníctvom webstránky a/alebo EduPage.

Ďakujeme všetkých žiakom, rodičom, učiteľom a zamestnancom školy za trpezlivosť a ochotu dodržiavať
platné nariadenia s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť a zdravie našich žiakov. Pevne veríme, že sa nám
spoločnými silami podarí zvládnuť nástrahy tohto školského roka a želáme si navzájom veľa zdravia, síl a pokoja.

S poďakovaním

vedenie školy

