
POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU – platné od 26.11.2021 

 Rodič ktorý si objednal v škole samotesty je povinný nahlasovať 

vykonanie Ag samotestu triednemu učiteľovi cez Edupage 

( Žiadosti/Vyhlásenia – domáci Ag samotest). 

 Testy sú odporúčané vykonávať vždy v pondelok a vo štvrtok  ráno pred 

nástupom dieťaťa do školy. 

 Výsledok testu obratom rodič nahlási prostredníctvom Edupage. 

 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. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky 

konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 

2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). 

 Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a 

viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a 

sviatkov) „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (papierová forma, Edupage) 

 V prípade, že rodič nepredloží „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak 

považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený 

vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode 

rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne 

kontaktovať rodiča. 

 Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich 

vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe 

idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie 

od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má 

vedomosti o prebiehajúcom ochorení. 

 Neospravedlnená neprítomnosť žiaka môže mať za následok zhoršenú 

známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo 

podozrenie za zanedbávanie zdravotnej starostlivosti o žiaka preskúmava 

na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 



 V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s 

osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii 

informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy, aby mohli prijať sprísnené 

hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, 

častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany 

žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými 

triedami, atď.). 

 Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola 

žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne 

príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto 

podmienok nemôže žiak navštevovať školu. 

 V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič 

bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku 

školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni 

pred jeho testovaním. 

 V prípade, že bol žiak testovaný Ag samotestom a má pozitívny výsledok, 

rodič o tom bezodkladne informuje triednu učiteľku a riaditeľku školy. Po 

pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné overiť pozitívny výsledok 

Ag testom, ktorý  je vykonaný v MOM u oprávneného subjektu alebo PCR 

test, rodič bezodkladne kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Rodič do školy posiela len dieťa, ktoré nemá žiadne klinické príznaky 

ochorenia COVID-19 a pristupuje k všetkým opatreniam zodpovedne. 

 Ak si rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na 

OČR mu nevzniká. 

 

 

Šimková Zuzana, riaditeľka školy 


