
 

Usmernenie pre zákonných zástupcov žiaka (ZZ) a žiakov OA DMJ  
pre šk. rok 2021/2022 

 
V súvislosti s otvorením šk. r. 2021/2022, OA DMJ na základe Školského semaforu vydaného 
MŠVVaŠ SR, navrhnutej organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných školách a 
odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre šk. r. 
2021/2022 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19 a potreby dodržiavania 
protiepidemiologických opatrení a odporúčaní a v súlade s aktuálnymi hygienicko-
epidemiologickými nariadeniami a rozhodnutím ÚVZ SR – riaditeľka školy vydáva nasledovné 
usmernenie: 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka  
 

� Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 
príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy (nosenie rúška, dodržiavanie 
odstupov, dezinfekcia).  

� Zabezpečí pre žiaka každý deň 2 rúška (1 náhradné) a papierové obrúsky. 
� Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na šk. r.  
� Pri prvom  nástupe, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac 

ako 3 kalendárne dni (vrátane víkendov, sviatkov) predkladá tlačivo:         
„Písomné vyhlásenie o príznakovosti“  

� Zákonný zástupca v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 
COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa alebo 
riaditeľa školy. 

� Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 
COVID 19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti 
a čuchu...), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

� Do priestorov školy zákonní zástupcovia nevstupujú, len s povolením riaditeľky školy a 
predloženia „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“. 

� Zákonný zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe 
vyučujúcich dní. Pri absencii viac ako 5 dní musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od 
všeobecného lekára. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú absenciu, ktorá môže 
mať za následok zníženú známku zo správania, prípadne konanie komisionálnej skúšky. 

� Plnoletí žiaci si plnia povinnosti osobne. 
� Odporúčanie ZZ: predložiť škole (triednemu učiteľovi) tlačivo: „Oznámenie o výnimke 

z karantény“, ak žiak spĺňa výnimku z karantény. 
 

Povinnosti žiaka  
 

� Dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia – princíp: ROR (rúško, odstup, ruky). 
� Dodržiavať ranný filter (meranie teploty). 
� Dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy školy a školského zariadenia. 
� Prezúvať sa v šatni alebo nosiť návleky (neplatí podmienka prezúvania uvedená 

v školskom poriadku počas epidemiologických nariadení). 
� Umývať ruky v súlade s hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 
� Mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor, štít) všade vo vnútorných 

priestoroch školy a školskom zariadení počas celého vyučovania. 
� Intenzívne vetranie miestností pre žiakov – zabezpečuje vyučujúci. 
� Žiak môže využiť možnosť realizovať prestávky v „Átriu školy“. 
� Nepoužívať textilné uteráky. 



 
� Izolácia žiaka s podozrením na ochorenie COVID 19 v miestnosti „X“ na 1. poschodí. 

Miestnosť bude po opustení žiakom vydezinfikovaná a dôkladne vyvetraná. 
� Dodržiavať pokyny pedagogického zamestnanca v priestoroch školy a školskej jedálne. 
� Dodržiavať – minimalizovanie zhromažďovania osôb (žiakov) na chodbách školy a pred 

budovou školy. 
� Pred vstupom do priestorov školskej jedálne (ŠJ) – dôkladná dezinfekcia rúk (pred 

dverami do ŠJ) a mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. 
� Zákaz vstupu žiakom, ktorí nie sú prijatí do školského zariadenia na stravovanie. 
� Časový harmonogram veľkej prestávky na obed žiakov: 

1. a 4., 5. ročník –   od 11.20 – 11.50 h (rozdelení v ŠJ do dvoch zón) 
2. a 3. ročník –   od 12.10 – 12.40 h (rozdelení v ŠJ do troch zón) 
 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 
� Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu prebieha v nezmenenej forme podľa 

školského vzdelávacieho procesu a platných odporúčaní MŠVVaŠ SR v „Školskom 
semafore“ a opatrení ÚVZ SR.  

� Podľa „Školského semaforu“ sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len 
vyučovanie v triedach pri výskyte COVID 19 v danej triede. 

 
Špeciálne opatrenia školy – otvorenie školského roka 2021/2022: 

• hromadné slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022 – sa nebude konať (žiaci budú 
s triednymi učiteľmi v triedach). 

• žiak, zamestnanec - povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor, štít) 
všade vo vnútorných priestoroch školy a školskom zariadení počas celého vyučovania. 

• telesná a športová výchova sa realizuje za priaznivých poveternostných podmienok 
v exteriéri, v telocvični po triedach v súlade s COVID automatom pre šport. 

 

Časový harmonogram nástupu žiakov do školy – príchod dňa 2. 9. 2021: 
• 1. ročník od 8.30 - 8.40 h - odvedie triedny učiteľ do tried 
• 2. ročník od 8.40 -8.50 h 
• 3. ročník od 8.50 - 9.00 h 
• 4. a 5. ročník od 9.00 - 9.10 h 

Časový harmonogram nástupu žiakov do školy - príchod od 3. 9. 2021: 
• začiatok vyučovania o 8.00 h 
• príchod na vyučovanie žiaka v dostatočnom predstihu, vstup do budovy školy bude 

koordinovať služba na vrátnici (NZ) a dozor vykonávajúci PZ 
• 1. ročník 7.30 h 
• 2. ročník 7.35 h 
• 3. ročník 7.40 h 
• 4. a 5. ročník 7.45 h 

Vyučovací proces v dňoch 03. 09. a 06. 09. 2021 – 5 triednických hodín. 
Vyučovací proces od 07. 09. 2021 – podľa rozvrhu. 
 
 
Čadca 23. 08. 2021     Ing. Jitka Konáriková 

       riaditeľka školy 


