Usmernenie č.2/2020 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach ohľadom zmien vo vyhláseniach
o bezinfekčnosti, ospravedlnenkách a nosenia rúšok pre základné školy

Cieľom tohto usmernenia riaditeľa CZŠ sv. Michala (ďalej len RŠ) informovať žiakov a rodičov
ohľadom vyhlásení o bezinfekčnosti, ospravedlnenkách od rodičov z dôvodu neprítomnosti dieťaťa v škole
a nosenia rúšok v interiéri a exteriéri školy. Toto usmernenie RŠ vychádza z Rozhodnutia MŠVVaŠ SR
z 28.08.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.
Od nového školského roku 2020/2021 platia nové pravidlá pri ospravedlňovaní detí zo školy. Rodičia po
novom nemusia hneď bežať k lekárovi pre papier a škola by mala akceptovať ich ospravedlnenie až na
týždeň. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa §
144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po
sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Preto rodičia pri bežnej viróze detí, ktorú vedia zvládnuť doma,
alebo pri ochorení, ktoré vie lekár vyriešiť telefonicky, nechodia s dieťaťom do zdravotníckeho zariadenia
len preto, aby si prišli pre potvrdenie o chorobe.
Povinnosti rodičov pri ospravedlnení svojho dieťaťa z neprítomnosti na vyučovaní
Ak chce rodič svoje dieťa po novom ospravedlniť zo školy bez potvrdenia od lekára musí navyše
dodržať aj pár pravidiel:
1.
2.
3.
4.

Rodič je podľa školského zákona povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu
neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní. Dôvody neprítomnosti dieťaťa doloží dokladmi v
súlade so školským poriadkom.
Žiak, ktorý sa už cíti fit a rodičia ho vopred ospravedlnili, musí v závere choroby priniesť pani
učiteľke potvrdenie o bezinfekčnosti.
Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá rodič po každom prerušení dochádzky
žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a
sviatkov). viď. príloha usmernenia
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti
a dorast.

Nosenie rúšok v škole
Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok.
Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených
pravidiel.
• nosenie rúšok nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú prvý stupeň základnej
školy; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame.
• nosenie rúšok je povinné pre všetkých žiakov v interiérových priestoroch školy s výnimkou času
potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.
• výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým
postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou
a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž,
odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.
V Michalovciach dňa 18.09.202

Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ školy

