OZNAM
Milí rodičia,
dávame Vám do pozornosti dôležité usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného
testovania „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ platné od 1. 11. 2020.
DÔLEŽITÉ USMERNENIA PLATNÉ OD 1. 11. 2020:
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z
celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ https://www.minedu.sk/data/att/17771.pdf
Podmienky vstupu do školy file:///C:/Users/sylvi/Downloads/17772.pdf
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti file:///C:/Users/sylvi/Downloads/17773.pdf
Dokumenty sú dostupné aj na našej webovej stránke v sekcii OZNAMY, prípadne môžete
navštíviť stránku ministerstva školstva. https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../
(Dokument Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, bude ráno nachystaný v MŠ na
vyplnenie.)

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY VYPLÝVAJÚCE Z USMERNENIA:
POZITÍVNE TESTOVANÁ OSOBA: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní
(rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
NEGATÍVNE TESTOVANÁ OSOBA: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri
vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
NETESTOVANÁ OSOBA: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez
negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o
rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie
na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12.
novembra nastúpi do školy, a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní
Zakonný zástupca po vstúpení do MŠ predloží k nahliadnutiu poverenej osobe certifikát
z plošného testovania obyvateľstva na prítomnosť COVID-9 s negatívnym výsledkom.
Jednoducho vysvetlené:
Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky
č. 15 ÚVZ
Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy
Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame
nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5
vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)
Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-kopatreniam.../

