Zmena situácie v našej škole súvislosti s COVID opatreniami
Napísal RŠ
Piatok, 21 Január 2022 09:30 - Posledná úprava Pondelok, 31 Január 2022 13:35

Milé spoločenstvo.
Prechádzame do Oranžovej fázy.

Žiaľ, od dnes (piatok) 21.1. 2022 sa mení situácia v našej škole. Na základe pozitívnych testov
ostávajú doma v karanténe
od 21.1.2022
žiaci z tried
7.A, 7.B, 4. trieda MŠ a pár detí 3. MŠ
(info rodičia MŠ dostali),
oktáva
- uplatňuje si výnimku.
Karanténne opatrenie vydáva riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom.
Dokument pre potreby rodičov k OČR materska škola
Dokument pre potreby rodičov k OČR základná škola
Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu
žiaci z
triedy do 10-dňovej karantény
(
okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény
).
Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na
ochorenie COVID-19, ak:
- výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou
je negatívny.
- sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a Pokiaľ bude
v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali
COVID-19 a neprejavujú príznaky ochorenia), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v
karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v
domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do
momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť
karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede
si môžu uplatniť:
- žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR
testu, Ag testu, testu na protilátky),
- plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z
karantény“ cez EduPage alebo: Príloha č. 2 – Oznámenie o výnimke z karantény (.docx, 22.2 kB) )
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.
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/
dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní
(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s
PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od
lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení
(bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným
predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“
nepredkladajú.
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného
zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak
vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka
doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
Karanténne opatrenie vydáva riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom.
Dokument pre potreby rodičov k OČR materska škola
Dokument pre potreby rodičov k OČR základná škola
PODROBNÉ A HLAVNE AKTUÁLNE INFORMÁCIE nájdete na stránke ministerstva školstva.
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
Odporúčame hlavne sledovať tento dokument, z ktorého sú vyšsie uvedené aj vyňaté
informácie.
https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf

Pri zmenách Vás budeme obratom informovať na webovej stránke školy a prostredníctvom
EduPage správ.
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