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Dodatok č. 11

Čl. 1
Základné ustanovenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje materiál pre školy a školské
zariadenia s názvom Manuál Covid školský semafor, aktualizovaný k 17.05. 2021 (Príloha č.1),
ktorý slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v
školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie
vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva
SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID
AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú
situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.
Rozhodnutím Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/13405:1-A1810
zo dňa 13. mája 2021 a na základe rozhodnutia Mesta Banská Bystrica číslo: Pr.V.–
37 653/2021, zo dňa 22. apríla 2021, s účinnosťou od 17. mája 2021 - v súlade s podmienkami
pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT–u sa obnovuje školské vyučovanie
v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera Banská Bystrica pre individuálny a kolektívny
spôsob vzdelávania v plnom rozsahu prezenčnou formou vyučovania.
Dňa 17. mája 2021 riaditeľ ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie č.6 v Banskej Bystrici
vydáva na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkový poriadok (dodatok č.11) a vnútorný
režim školy.
Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako
„ÚVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu. Dokument predstavuje
nadstavbu platných opatrení a bude priebežne aktualizovaný.
Dokument je platný od 17. mája 2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, alebo
do odvolania.
Dokument je verejne prístupný na sekretariáte školy a na webovej stránke školy.

Prevádzkový a vnútorný režim školy
Prechodné ustanovenia platné do odvolania:
•

•
•
•

Rozhodnutím Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/13405:1A1810 zo dňa 13. mája 2021 a na základe rozhodnutia Mesta Banská Bystrica číslo:
Pr.V.–37 653/2021, zo dňa 22. apríla 2021, s účinnosťou od 17. mája 2021 - v súlade
s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT–u sa obnovuje
v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera Banská Bystrica školské vyučovanie
prezenčným spôsobom pre individuálny a kolektívny spôsob vzdelávania v plnom
rozsahu.
V individuálnej a kolektívnej forme vzdelávania vyučujeme prezenčným spôsobom
všetkých žiakov našej školy.
Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok
testu.
Zamestnanec nemá povinnosť sa testovať a svojmu zamestnávateľovi predkladá
vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.4) po každom prerušení dochádzky do
zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni vrátane víkendov a sviatkov
(podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021).

Zákonný zástupca:
•

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy
(prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými
pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými
opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych
opatrení ÚVZ SR).

•

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí
mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

•

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej
základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

•

Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka vo svojej základnej škole v
trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné
vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 2). Pri prerušení viac
ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným
lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení
o chorobe nie je limitovaný. Plnoletý žiak predkladá sám za seba vyhlásenie
o bezinfekčnosti (Príloha č. 3).

•

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou
zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne
príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

Na vstup do školy a pohyb v priestoroch školy je aj naďalej potrebný respirátor !
Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera Banská
Bystrica pri prezenčnej forme sa riadi podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu
a športu:
• Manuálu Covid školský semafor (od 17. 05. 2021 – Príloha č.1) vydaného (MŠ VVaŠ).
• Platných uznesení vlády SR (č. 229/2021 z 28. apríla 2021), rozhodnutiami ministra
školstva, vedy, výskumu a športu, Celoštátnym COVID automatom.

•

Odporúčaní príslušného RÚVZ Banská Bystrica:

- pri vchode do prevádzok škôl zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk pre všetky osoby
vstupujúce do priestorov škôl a túto povinnosť dezinfekcie rúk priebežne kontrolovať,
- vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch škôl umožniť len osobám s prekrytými
hornými dýchacími cestami,
- na všetky vstupy do prevádzok viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať tieto
hygienické opatrenia,
- dbať na to, aby deti do 6 rokov, aj keď majú výnimku z nosenia rúšok, mali prekryté horné
dýchacie cesty,
- vykonávať časté vetranie priestorov škôl a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových
plôch, kľučiek, pomôcok, plôch nábytku a podláh, zariadení pre osobnú hygienu a na
dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucidným účinkom,
- v zariadeniach pre osobnú hygienu detí zabezpečiť tekuté mydlo a papierové utierky,
- informovať a poučiť upratovací personál o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe
priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, povrchov a predmetov,
- učiť deti a žiakov osvojiť si návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje
prenos nákazy,
- zabezpečiť ucelené kolektívy v triedach a minimalizovať aktivity, pri ktorých dochádza k
spájaniu detí a žiakov z rôznych tried,
- zabezpečiť, aby pedagogickí pracovníci v kabinetoch a v zborovniach dodržiavali odstup 2 m
a aby sa v týchto priestoroch nezdržiaval väčší počet osôb dlhšie ako 15 minút,
- pokiaľ je to možné, zabezpečiť, aby žiaci sedeli v laviciach po jednom,
- v každej škole zriadiť izolačnú miestnosť pre prípad, ak sa u dieťaťa, resp. žiaka prejavia
príznaky ochorenia,
- neorganizovať žiadne spoločné a hromadné podujatia,

- zamedziť vstup osôb s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať
príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, strata chuti
a čuchu, príznak infekcie dýchacích ciest), alebo aj inej infekčnej choroby do priestorov školy,
- zabezpečiť možnosť občasného merania telesnej teploty osôb a pri zistení teploty 37,5 °C (3x
opakovane po 5 minútach v pokoji) zaobstarať izoláciu osoby a zariadiť odchod do domáceho
prostredia, - izolačná miestnosť je na každom pracovisku – zborovňa,
- pri otvorení prezenčného vyučovania na školách sa riadiť tzv. Školským semaforom, ktorý
stanovuje konkrétne opatrenia v prípade, ak sa na škole potvrdí pozitívny prípad ochorenia
COVID-19 (Príloha č.1).
Záverečné ustanovenia
•
•
•
•

Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy je záväzný pre všetkých žiakov – ich
zákonných zástupcov a zamestnancov školy.
Pedagogický zamestnanec je povinný preukázateľne oboznámiť s Prevádzkovým
poriadkom a vnútorným režimom školy svojich žiakov.
Riaditeľ školy je povinný uverejniť Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy na
webovú stránku školy pre zákonných zástupcov žiakov.
Tento Prevádzkový poriadok (dodatok č.11) nadobúda účinnosť 17. mája 2021. Platí do
odvolania.

V Banskej Bystrici

17.05. 2021

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.
riaditeľ školy

Prílohy:
Príloha č.1 Manuál Covid školský semafor (od 17.05. 2021)
Príloha č.2 Vyhlásenie o bezinfekčnosti – zákonný zástupca žiaka
Príloha č.3 Vyhlásenie o bezinfekčnosti – plnoletý žiak
Príloha č.4 Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zamestnanec

Príloha č.2

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti
Vyhlasujem, že dieťa/žiak (meno priezvisko) ........................................................,
bytom ............................................................................................., neprejavuje
príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom,
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený)
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ,
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne,
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.
Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému
dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný
dozor alebo lekársky dohľad).
Ďalej mi nie je známe, že by dieťa/žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné
osoby1, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, boli v priebehu ostatných 7 dní
v úzkom kontakte2 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID19.3
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä
som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f)
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V ................................. dňa ...................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:
prehlasujú zákonní zástupcovia a iné osoby, ak neprekonali ochorenie COVID – 19 alebo neboli zaočkovaní/é
proti ochoreniu COVID – 19, v prípade že zákonní zástupcovia a iné osoby prekonali ochorenie COVID 19 alebo
boli zaočkovaní, tak pre nich platí výnimka z karantény podľa platnej vyhlášky ÚVZ a nie sú považovaní za úzky
kontakt.
2
úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie
(zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia
odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).
3
pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia
svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.
1

Príloha č.3

Príloha č.4

