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Usmernenie č.8/2021 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach pre žiakov a zákonných
zástupcov k návratu žiakov II. stupňa do školy
Toto usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala je vypracované v súlade s materiálom MŠVVaŠ SR
,,Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 19.4.2021, rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu
a športu SR z 12.4.2021 s účinnosťou od 19.4.2021, opatreniami, rozhodnutiami a vyhláškami
Úradu verejného zdravotníctva SR a v zmysle platných uznesení Vlády SR.

I. Výchovno-vzdelávací proces na II. stupni
• V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 12.4.2021 v ktorom sa
uvádza, že s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení
vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca
2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov ôsmeho a deviateho
ročníka ZŠ, ak sa základná škola nenachádza v čiernom okrese, teda v rámci okresu
zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u schváleného príslušným
uznesením vlády SR (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do IV. stupňa varovania; Znamená to, že

od 19. apríla 2021 budú môcť žiaci 8. - 9. ročníka nastúpiť z dištančnej formy výučby na
prezenčnú formu výučby v škole. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude
možný od 26. apríla 2021 aj nástup žiakov 5.- 7. ročníka na prezenčnú formu výučby.
• Účasť na vyučovaní bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a
testuje sa tiež žiak na II. stupni ZŠ. Do školy budú môcť prísť iba tí žiaci, ktorí budú mať
negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní. Zároveň sa však bude musieť otestovať jeden
z rodičov žiaka. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ školy so súhlasom
zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako
to stanovuje Covid školský semafor. Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu
hodín, kým žiaci neprešli na dištančnú formu vzdelávania.
• Prvé dva týždne v škole bude ,,Adaptačné obdobie“ , cieľom ktorého bude poskytnúť žiakom
podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať
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stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie. Adaptačné obdobie sa bude riadiť týmito
troma zásadami:
• V prvom týždni sa v škole zameriame na podporu socializácie.
• V prvom týždni sa bude výchovno-vzdelávací proces realizovať bez skúšania a hodnotenia
žiakov známkami, žiaci sa budú hodnotiť len slovne.
• Prvé dva týždne žiaci nebudú písať testy a písomky.
• Podmienkou nástupu žiakov je negatívny výsledok testu na COVID-19 (RT-PCR alebo
antigénový test) nie starší ako 7 dní u žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním
žije v spoločnej domácnosti. Testovanie antigénovým testom na COVID-19 zabezpečí pre
svoje dieťa a pre seba zákonný zástupca dieťaťa individuálne na jednom z mobilných
antigénových testovacích miest alebo si zabezpečí testovanie PCR testom. Platnosť týchto
testov je časovo obmedzená na sedem dní, pričom pre počítanie lehôt platí, že deň keď
nastala skutočnosť testovania sa nezapočíta a počíta sa až nasledujúci deň.
• Testovania sa nemusia zúčastniť tí žiaci a zákonní zástupcovia, na ktorých sa vzťahujú tieto
výnimky z testovania:
a) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako
tri mesiace,
b) osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie
dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
c) osoba zaočkovaná proti COVD-19 aj 2. dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo
aspoň 14 dní,
d) osoba nad 65 rokov veku,
e) osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie
testu na ochorenie COVID-19,
f) osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
g) osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
h) osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
i) onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo
osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr.
biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby,
rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo
rádiológom plánovanej liečby,
j) osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v
domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za
dočasne

práceneschopnú

z

dôvodu

karantény

svojím

všeobecným

pre dospelých a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
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Zákonný zástupca dieťaťa resp. žiak je povinný triednemu učiteľovi pravidelne predkladať
čestné vyhlásenie žiaka a zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha 8/a). Súčasťou
čestných vyhlásení zákonných zástupcov o bezinfekčnosti je potvrdenie o negatívnom
výsledku testu na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test) nie staršie ako 7 dní, u žiaka a
jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Tieto
potvrdenia je povinný zákonný zástupca dieťaťa predložiť triednemu učiteľovi buď
priloženými kópiami k čestnému vyhláseniu o bezinfekčnosti, alebo k osobnému
nahliadnutiu pri rannom nástupe dieťaťa do školy, alebo formou zaslania sms správy
triednemu učiteľovi. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti môže zákonný zástupca dieťaťa
zaslať aj formou elektronického vyhlásenia prostredníctvom portálu EduPage, súčasťou
ktorého musí byť aj sken potvrdenia o negatívnom výsledku testu žiaka a zákonného
zástupcu dieťaťa na COVID-19, pokiaľ žiak, resp. zákonný zástupca dieťaťa nepreukáže tieto
potvrdenia jednou z vyššie uvedených foriem. Ak dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa
prekonali ochorenie COVID-19 musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť vyplnené
potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 podpísané lekárom (viď. príloha k vyhláške
ÚVZ SR č.97/2021). Čestné vyhlásenie žiaka a zákonného zástupcu o bezinfekčnosti spolu s
potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test) je
povinný predkladať zákonný zástupca dieťaťa aj pri nástupe dieťaťa do školy pri jeho
predchádzajúcej neprítomnosti v škole viac ako 3 dni.
• Termín odovzdania vyhlásení o bezinfekčnosti a potvrdení o negatívnom výsledku testu na
COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test), sa viaže na 7-dňovú frekvenciu platnosti výsledku
testu na COVID-19.
• V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa uvedie v čestnom vyhlásení nepravdivé informácie,
môže znášať trestnoprávnu zodpovednosť, pretože potrebujeme chrániť všetkých
zodpovedných, ktorí chcú nastúpiť do školy.
• Žiaci jednotlivých ročníkov sa počas vyučovania nepremiešavajú.
• Žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom, pri ktorom sa vykonáva ranný filter. Po odmeraní
telesnej teploty bezdotykovým teplomerom si každý žiak dezinfikuje ruky dezinfekčným
prostriedkom.
• Do školy vstupuje žiak s respirátorom, ktorý má nasadený na tvári počas celého výchovnovzdelávacieho procesu. Zloží si ho iba pri jedení a pití pri stravovaní v školskej jedálni.
• Aj naďalej platia pre žiakov, ktorí nastúpia do školy sprísnené protiepidemiologické
opatrenia: nosenie respirátora - v interiéri a respirátora alebo rúška v exteriéri školy,
dezinfekcia rúk po vstupe do budovy školy a pravidelná počas pobytu v škole, ranné meranie
teploty bezkontaktným teplomerom po vstupe do budovy školy. Ak nameraná teplota u
dieťaťa bude opakovane po dvoch meraniach vyššia ako 37,0 °C, dieťa sa nemôže zúčastniť
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na prezenčnej forme vyučovania, je do príchodu zákonného zástupcu umiestnené v škole do
izolačnej miestnosti, triedny učiteľ vyrozumie zákonného zástupcu, aby dieťa vyzdvihol zo
školy.
• Do budovy vstupujú žiaci bez zákonných zástupcov, výnimku tvoria títo zákonní zástupcovia
(stále len jeden zákonný zástupca): zákonný zástupca žiaka, ktorý je umiestnený
v karanténnej miestnosti.
• Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské
zariadenia podľa:
a) manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaného k 19.4.2021,
b) „Covid – školského semaforu“(zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre
jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR,
c)

platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu,
vyhláškami ÚVZ SR,

d) celoštátneho COVID automatu,
e) miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších
opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských
zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

II. Školská dochádzka
Nástup žiakov do školy podľa vyššie uvedených časových intervalov je povinný. Výnimku tvoria
chorí žiaci, žiaci v karanténe a žiaci tých rodičov, ktorí seba príp. svoje deti odmietajú testovať.
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie alebo nebude otestovaný žiak, žiak
sa v tomto prípade nebude môcť zúčastňovať prezenčného vyučovania. Od 19.4.2021 končí
dištančné vzdelávanie v 8. - 9. ročníku a od 26.4.2021 pravdepodobne skončí dištančné
vzdelávanie v 5. - 7. ročníku. To znamená, že chýbajúcim žiakom budú zasielané len úlohy
a zadania prostredníctvom edukačného portálu EduPage.
Škola eviduje neprítomnosť takého žiaka podľa týchto podmienok:
1. triedny učiteľ ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená
z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, zákonný zástupca dieťaťa zároveň
zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca
neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej
školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva
daného ročníka.
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• Je v najlepšom záujme žiaka, aby sa v prípade, že riaditeľ školy zabezpečí prezenčnú formu
výučby, jej zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.

• Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského
poriadku.

III. Výchovno-vzdelávací proces v 5. - 7. ročníku
•

Výchovno-vzdelávací proces v 5.-7. ročníku prebieha naďalej dištančnou formou
vzdelávania cez portál EduPage (offline) a MS TEAMS (online) podľa upraveného rozvrhu
hodín, tak ako je to uvedené v Usmernení č.5/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala
v Michalovciach zo dňa 23.10.2020.

•

Od 26. apríla 2021 sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. V okresoch s
priaznivou epidemiologickou situáciou, tak bude možné otvoriť školy a školské zariadenia
pre ďalšie kategórie detí a žiakov. Návrat do školy by sa vzťahoval na žiakov 5. - 7. ročníka.
Pri ich návrate do školy, pri prechode z dištančnej formy vzdelávania na prezenčnú formu
vzdelávania, by sa u nich postupovalo podľa tohto usmernenia riaditeľa školy v plnom
rozsahu.

IV. Všeobecné základné opatrenia
•

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata
chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov
základnej školy.

•

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude
umiestnený

do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní

zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
•

Snahou vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov je, aby sa žiaci napriek
obmedzeným podmienkam čo najviac naučili, čo môžeme dosiahnuť za predpokladu dobrej
vzájomnej spolupráce so zákonnými zástupcami, o ktorú vás týmto prosíme.

•

V prípade nových usmernení a pokynov v nadväznosti na mimoriadnu situáciu budú tieto
usmernenia upravované, menené a pravidelne aktualizované.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom 19.4.2021.
V Michalovciach dňa 12.4.2021
Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ školy
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Prílohy:
Príloha č.1:
Príloha 8/a: Čestné vyhlásenie žiaka a zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
Príloha č.2:
Príloha 8/b: Informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich
negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa .
Príloha č.3:
Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.
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