
               Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky 
 

                         

    

 

POKYNY K PLNENIU OPATRENÍ - COVID 19  

od 01.06.2020 – 30.06.2020 
 

 

 

1.)V prvý deň nástupu do školy je potrebné odovzdať vyplnené tlačivo:            

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti   / Tlačivo je sprístupnené na webovom   

     sídle školy /.  Toto Vyhlásenie predloží zákonný zástupca po každom   

      prerušení dochádzky  žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni. 

 

    2.) Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška       

               a papierové jednorázové vreckovky. 

    3.) V deň nástupu rodič odprevadí dieťa s rúškom na tvári pred budovu   

          školy a počká kým poverený zamestnanec odmeria žiakovi teplotu,    

          skontroluje, či má žiak so sebou Vyhlásenie o bezinfekčnosti a  

          2 ks ochranných rúšok. 

 

4.) Poverený zamestnanec dohliadne, aby si žiak dezinfikoval ruky. 

 

5.) Žiak sa čipne a odchádza ku skrinke, kde sa nekontaktuje s ďalšimi   

          žiakmi. 

 

6.) Žiak po prezutí vojde do triedy a v triede si zloží rúško. Rúško má     

      zložené počas celého vyučovacieho procesu. 

 

7.) Po opustení triedy ( na chodbu,WC, do školskej jedálne) žiak má     

           rúško na tvári. 

 

8.) Po odchode zo školskej jedálne si žiak nasadí rúško, prezuje sa   

      a odchádza domov. 

 

9.) Ak žiak navštevuje školský klub detí, do skupiny ŠKD vchádza  

     s rúškom a počas výchovnej činnosti v ŠKD rúško nepoužíva. 

 



10.) Žiakovi nebude umožnený vstup do školy:  

        - s príznakmi akéhokoľvek ochorenia, s príznakmi infekcie horných   

          dýchacích ciest /zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,   

          hnačka, náhla strata chuti a čuchu/ 

   - žiak nemá Vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

   - žiak nemá  so sebou 2 ks ochranné rúška a jednorázové hygienické    

        vreckovky. 

11.) Rodič do budovy školy  N E V S T U P U J E.  

 

 Dieťa si zo ŠKD vyzdvihne takým spôsobom, že zavolá 

vychovávateľke ŠKD, aby dieťa poslala k východu školy, kde si pod 

dohľadom zamestnanca školy dieťa prevezme.  

 

12.) V prípade potreby, rodič komunikuje s učiteľom prostredníctvom   

            Edu Page. 

 

 

 
     Vo Vrútkach dňa 27.05.2020 

 

                                                                                PaedDr. Erika  R e p k o v á  

                                                                                           riaditeľka školy                                                                                                      
 


