
Povinnosti zákonných zástupcov a žiakov 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného 
zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. Rúško je 
opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na 
obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. 
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na 
sliznice.  

Povinnosti zákonného zástupcu: 

 dodržiava pokyny zamestnancov školy, ktoré upravujú podmienky 
prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský 
rok 2020/2021, 

 zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 
príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy 
resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 
dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR), 

 zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí 
mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky, 

 sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s 
výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy, žiaka môže v budove 
školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca, 

 predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník 
a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky 
žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné 
vyhlásenie o bezinfekčnosti (o tom, že žiak neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie), 

 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 
COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného 
vyučujúceho 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 
hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 



Povinnosti žiaka: 

 pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a 
pokynmi RÚVZ, 

 minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou, 
 pri vstupe do budovy si dezinfikuje ruky, 
 žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia 

svojho používaného rúška), 
 žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s 

aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, 
 žiaci prvého stupňa majú odporúčané v triede nosiť rúška, v ostatných 

priestoroch školy ich nosia povinne,  
 žiaci druhého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných 

priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy, 
 nikto 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 základnej školy a 
školského klubu detí, 

 ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 
bezodkladne to oznámi svojmu triednemu učiteľovi, 

 podľa možnosti sa pri stravovaní v školskej jedálni pri stoloch združujú 
len žiaci z jednej triedy, jedlo, nápoje a príbory si sami nepreberajú, sú im 
vydávané personálom ŠJ. 

 

 

 


