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§1
Všeobecné ustanovenia
Dodatok upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov v čase zelenej fázy
pandémie ochorenia COVID-19.
§2
Povinnosti zákonných zástupcov a plnoletých žiakov
1. Zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné
prehlásenie (Príloha č.1 - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo
plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy ).
2. Zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej
školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č.2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu
alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti).
§3
Povinnosti žiakov

1. Žiak 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
školy, Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,
bezodkladne si nasadí rúško a uvedenú skutočnosť oznámi svojmu triednemu učiteľovi,
alebo zástupkyni riaditeľky školy. Žiak bude umiestnený do samostatnej izolačnej
miestnosti a budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne
vyzdvihnú.
2. Pri vstupe do budovy je žiak povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty, ak bude na to
vyzvaný. Bez vyzvania si vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom.
3. Žiaci rešpektujú sa príslušné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (UVZ SR) a
príslušné opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (RUVZ
CA).
4. Žiaci aplikujú všeobecnú zásadu R – O – R,
5. Žiaci minimalizujú hromadné stretávanie sa žiakov nad rámec jednej triedy.
6. Pri delených hodinách sa žiaci presúvajú urýchlene do učebne a minimalizujú pobyt na
chodbe.
7. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy v čase od 2.9.2020 do 14.9.2020.
Skladá si ho len v prípade konzumácie potravín počas prestávky.
8. Žiak nosí od 16.9.2020 rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy a
interných priestorov školy, kde prebieha výchovno -vzdelávací proces, ak nie je určené
inak z nariadenia ÚVZ SR.
9. Žiaci desiatujú a jedia v triedach, nie na chodbách a v spoločných priestoroch. Je zakázané
nechávať na verejne prístupných miestach a dotykových plochách (lavice, lavičky, stoly,
parapety a pod.) nedojedené kúsky stravy, použité hygienické vreckovky, použité príbory
a pod.
10. Pri zložení rúška si ho žiak neodkladá na všeobecné dotykové plochy (stoly, lavice,
parapety a pod.).
11. Ak zo zdravotných dôvodov žiak nemôže nosiť rúško, je povinný nosiť ochranný štít.
12. Žiakovi bez rúška, alebo ochranného štítu bude zakázaný vstup do budovy školy a
následne postupované v zmysle školského poriadku.
13. Žiaci vo všetkých priestoroch školy udržiavajú vzájomný odstup.

14. Žiak dodržiava základné hygienické normy, predovšetkým si čo najčastejšie umýva ruky
mydlom.
15. Týždenníci pravidelne vetrajú priestor učební. Týždenníci kontrolujú, či je v učebni
dostatok dezinfekčného roztoku, v prípade potreby dopĺňajú dezinfekčný prostriedok na
vrátnici školy.
§3
Ak žiak nebude rešpektovať pokyny týkajúce sa nosenia rúšok, považuje sa to za porušenie
školského poriadku a nariadení hlavného hygienika, za čo môže byť žiak sankcionovaný.
§4
Záverečné ustanovenie

V prípade prechodu do oranžovej, alebo červenej fázy pandémie ochorenia COVID-19 budú
zverejnené pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov pre danú úroveň pandémie.

