POKYNY MINISTRA ŠKOLSTVA k otváraniu škôl:
1. Kto ide do škôl:
1.stupeň ZŠ, deti materských škôl, končiace ročníky na stredných školách,
špeciálne školy, po rozhodnutí RÚVZ príslušného okresu
2. Od 8.2. 2021 sa spúšťa školská prevádzka, aj školský semafor
3. Od 8.2. 2021platí covid automat /zverejnený na stránke Ministerstva
zdravotníctva, vyhláška RÚVZ –
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
COVID AUTOMAT - Alert systém pre monitorovanie vývoja
epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od
intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19)
4. Podmienkou nástupu do školy je:
- negatívny test pre zamestnanca školy,
- negatívny test pre jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej
domácnosti - viac testov nemáme k dispozícii
5. Test bude platiť 7 dní, možno sa to predĺži na 8, 9 dní / je to v riešení
6. Otvárajú sa i ŠKD a ŠJ – len pretestovaní
7. Keď sa rodič nepretestuje, žiak zostáva doma na dištančnom vzdelávaní.
- Nie je možné, aby škola zabezpečovala prezenčné i dištančné
vzdelávanie
- Žiak, ktorý zostane doma na dištančnom vzdelávaní, bude dostávať len
zadania na vypracovanie cez Edupage
- Takýto žiak bude evidovaný ako žiak s dlhodobo ospravedlnenou
absenciou
- V takomto prípade rodičom nebude vyplácaná OČRka
8. Žiak nemôže nastúpiť, ak sa nepretestuje jeho zákonný zástupca
9. Žiaci prvého stupňa sa netestujú bez ohľadu na vek.
10.Rodič svoj negatívny test preukazuje čestným vyhlásením
o bezinfekčnosti – za pravdivosť svojich tvrdení nesie trestno-právnu
zodpovednosť
11. Dieťa alebo žiak prinesie toto čestné vyhlásenie do školy, materskej
školy hneď v prvý deň nástupu - toto tlačivo bude zverejnené na stránke
školy alebo bude k dispozícii pri vstupe do školy, materskej školy.
12. O tom, či sa škola otvorí v pondelok 8.2.2021 Vás budeme
informovať v sobotu 6.2.2021 na základe výsledkov testovania,
rozhodnutia RÚVZ SR, rozhodnutia ministra školstva SR, schválenia
uznesenia vlády
Vopred ďakujeme za Váš zodpovedný prístup. Veríme, že spoločne to
zvládneme!
S úctou, Vaša škola 😊

