Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
USMERNENIE ZRIAĎOVATEĽKY
Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice
Zriaďovateľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice (ďalej „SSŠ“) na základe
Usmernenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná
zodpovednosť“ vydaného dňa 01. novembra 2020 vydáva nasledujúce usmernenie:
1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná
zodpovednosť“ z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak žiak alebo zákonný
zástupca žiaka obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou
žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade žiak
nenavštevuje školu prezenčne.
Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo
pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca žiaka informuje lekára.
Zákonný zástupca žiaka bezodkladne oznámi triednej učiteľke povinnú izoláciu žiaka
a informuje ju, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania
nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie
odovzdá zákonný zástupca žiaka potvrdenie od lekára triednej učiteľke.
2. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky
č. 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) - je možné vstúpiť do vnútorných
a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže
potvrdením o negatívnom výsledku testu.
Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľka školy alebo ňou poverený
zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo
vonkajších priestorov SSŠ preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo
potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č. 16.
3. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením
o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a ani do vonkajších
priestorov SSŠ.
Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže
vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov SSŠ. MŠVVaŠ SR v tomto prípade odporúča
zákonnému zástupcovi ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich
vyučovacích dní (3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020).
Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie
o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe.
4. Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má
podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania
negatívneho výsledku testu. Pri nástupe žiaka do školy dňa 03. 11. 2020 je zákonný
zástupca povinný predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
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prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha – Vyhlásenie
o bezinfekčnosti).

Príloha: Vyhlásenie o bezinfekčnosti
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zriaďovateľka a riaditeľka školy

