
 

Pokyn riaditeľky školy 

 k výchovno-vzdelávaciemu procesu v dobe trvania mimoriadnej situácie 

upravujúci prevádzku, vnútorný režim a podmienky zaistenia bezpečnosti  

a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy  v šk. roku 2020/2021 

 

1. Úvod 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky základnej umeleckej školy 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických 

odporúčaní a opatrení. Sú spracované na základe manuálu pre základné školy a niektoré 

školské zariadenia vydané MŠ VVŠ SR zo  dňa 18.8.2020 v zmysle jeho ďalších  aktualizácií. 

Uvedený materiál má odporúčací charakter v 3 úrovniach: 

 Zelenej-kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho zamestnanca 

 Oranžovej-kedy má pozitívneho zamestnanca 

 Červená-obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity  dvoch a viac prípadov 

u žiakov alebo 1 pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca                

 

2. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa 

v Seredi (ďalej ZUŠ) 

 

 Na ZUŠ bude prebiehať riadne školské vyučovanie od 2.9.2020 

 Dochádzka na vyučovanie je stanovená rozvrhmi hodín pedagógov individuálneho 

a skupinového vyučovania v odboroch tanečný, výtvarný a hudobný. 

 

3. Opatrenia školy kvôli prevencií nákazy COVID-19 pri otvorení školského roka 

2020/2021 počas obdobia 2.9.2020-14.9.2020 

 

3.1.  ZELENÁ FÁZA 

 

 Každá osoba vchádzajúca do budovy školy je povinná prejsť cez vstupný filter, ktorý 

sa nachádza v bloku A, 2.vchod. Vo vstupnom filtri sa vykoná meranie teploty 

prichádzajúcej osoby(žiak, zamestnanec, rodič) 

 Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou 

novoprijatých  žiakov základnej umeleckej školy.  

 Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou 

školou 

 V termíne od 2.9.-10.9.2020 sa na ZUŠ konajú prijímacie skúšky. Vstup uchádzača do 

priestorov školy je možný len s 1.rodičom,cez vstupný filter, s prekrytím dýchacích 

ciest, s dodržiavaním odstupu: 2m 

 Pri opätovnom nameraní teploty (3x) nad 37,2 st. Celzia je osoba premiestnená do 

izolačnej miestnosti(blok A, 2.vchod, miestnosť č.2) a zabezpečený tel. kontakt  

rodičovi 



 Po vykonaní vstupného filtra sa žiak (sprevádzajúca osoba, rodič)presunie na 

vyučovanie do bloku školy(A,B,C,D). Pri vstupe do každého bloku vchádzajúca osoba 

vykoná dezinfekciu rúk. 

 Vzhľadom na bezpečnosť žiakov ZUŠ, ktorí prichádzajú na vyučovanie z rozličných 

základných škôl regiónu Serede je povinnosť všetkých žiakov nosiť rúško všade vo 

vnútorných priestoroch ZUŠ 

 Povinnosť nosiť rúško (príp. ochranný štít) majú aj všetci zamestnanci školy v interiéri 

školy 

 Skupinové vyučovanie(tanečný a výtvarný odbor a vyučovanie hudobnej náuky) bude  

realizované v exteriéri školy od 2.9.-20.9.2020. V prípade nepriaznivého počasia 

bude vyučovanie realizované v interiéri, vo vyhradených  triedach s dodržaním 2m 

odstupu žiakov, prekrytím dýchacích ciest a zvýšenou dezinfekciou triedy 

 V čase prestávok vyučujúci  pedagóg zabezpečí dôkladné vetranie a dezinfekciu 

učebných pomôcok(hudobných nástrojov, výtvarných a tanečných pomôcok), stoličiek 

a kľučiek dverí. 

 Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

 Dezinfekcia toaliet bude prebiehať 2x v týždni, upratovací personál bude poučený 

o sprísnených podmienkach upratovania a potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie 

dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. Dôkladné čistenie tried sa bude 

vykonávať najmenej raz denne. 

 Pri zahadzovaní odpadu do smetných košov odporúčame nepoužívať fyzický kontakt 

 V uvedenom termíne sa na ZUŠ nebude používať klimatizácia a ventilátory 

 Opatrenia sú založené na princípe R-O-R- (Rúško- Odstup-Ruky) 

 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), ako 

aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 

bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej 

miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

  Ak sa u zamestnanca ZUŠ objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v 

najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 

3.1.1 Zákonný zástupca 

 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy 

(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 základnej 

umeleckej na školský rok 2020/2021. 



 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy čestné vyhlásenie 

(príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZUŠ v trvaní viac ako tri 

dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). 

 V prípade, že u dieťaťa/žiaka 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/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je 

dieťa (žiak) z vyučovania vylúčené. 

 

3.1.2 Pracovno-právne vzťahy 

 

 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. 

  Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, 

nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na 

pracovisku, zamestnávateľ môže: 

-sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka 

práce) alebo 

- ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 

práce. 

 

3.2. ORANŽOVÁ FÁZA 

 

 Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia 

COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej 

fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu. Odporúča sa 

preto mobilizácia skladových zásob OOP a dezinfekčných opatrení. 

 Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ 

alebo všeobecný lekár. V prípade, že: 

a) mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo 

zamestnanca školy: škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a 

poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

b) Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom 

škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade 

zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19: 

 V prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 24 hodín, tak škola kontaktuje miestne 

príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u žiaka/zamestnanca. 

  ZUŠ následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje 

plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

 Podozrivý žiak nenavštevuje ZUŠ  a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo 

všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), 

alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty1 



žiaka (napr. spolužiaci v triede). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok 

je: 

  negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka 

manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast ostatní 

žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom  

  pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu 

miestne príslušného RÚVZ. Ak takto doteraz neboli vylúčení žiaci celej triedy, preruší 

sa dochádzka na ZUŠ celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne 

príslušným RÚVZ. 

  ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa 

usmernenia tohto materiálu. 

3.2.1 Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného zamestnanca 

 

 Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia 

príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie 

na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej 

dochádzky jeho úzke kontakty (napr. napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú 

miestnosť). 

 Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je: 

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú 

o návrate zamestnanca do pracovného procesu. 

 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 

RÚVZ 

a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu 

 

3.2.2 Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického zamestnanca 

 

 Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia 

príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie 

na ochorenie vyslovil lekár) alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej 

dochádzky jeho úzke kontakty. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok 

je: 

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. 

Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú 

o návrate zamestnanca do pracovného procesu 

 pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný 

RÚVZ. 

 

     3.2.3  Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom 

kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy. 

 Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 



  3.2.4  Pracovno-právne vzťahy 

 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. 

 Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade žiaka, pedagogický zamestnanec 

a odborný zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval 

v príslušnej triede, a pod.), odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ v uvedenom 

prípade ospravedlní neprítomnosť vyššie uvedeného zamestnanca na pracovisku a 

poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho 

výsledku laboratórneho testu alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným 

lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania alebo usmernením RÚVZ 

/ všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej 

pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

  Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca (pedagogický 

zamestnanec, odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec), tento 

zamestnanec odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho 

neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v 

práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do 

získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia 

RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania, 

alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec 

alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s 

pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s 

pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ 

ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy 

(uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka 

práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho testu, 

alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku 

laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej 

pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

 Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec 

zo subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať 

pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: 

- dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 

Zákonníka práce alebo 

-ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 

práce 

3.2.5  Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

 Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ zváži po dohode s miestne 

príslušným RÚVZ formu vyučovania( prezenčnou a dištančnou formou). 

 Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava 

vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov 

sa vzdelávania v ZUŠ nezúčastní. Z tohto dôvodu ZUŠ  majú možnosť autonómne 



koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť 

obsah a formu vzdelávania.  

 ZUŠ  neorganizuje spoločné akcie – koncerty, výstavy, podujatia a iné hromadné 

podujatia.  

 

3.3. ČERVENÁ FÁZA 

 

Základné odporúčania 

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, 

nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade 

nariadenia ÚVZ SR. 

V prípade potvrdeného žiaka: 

  Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, bude prerušené vyučovanie    v 

triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčené  z vyučovacieho 

procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného 

RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika. 

 Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby 

zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár 

všeobecnej starostlivosti. 

 Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy. 

3.3.1 V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca 

 Budú vylúčené zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. 

Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa 

uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika 

 Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia 

školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej 

starostlivosti. 

3.3.2 V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka 

 Budú vylúčené zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca.  

 Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa 

uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

3.3.3 V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so 

žiakom alebo pracovníkom 

  Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

 

 

V Seredi,26.8.2020 

                                                                Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy 



                                                                                            Príloha č.1: 
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka  

pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 
 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:  

Meno dieťaťa/žiaka:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  
 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, v súvislosti so začiatkom 
školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je 
dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa/žiaka v  procese 
vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka: 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia1  v termíne od 17. 8. do 1. 
9. 2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav 
dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte do 
16.9.2020. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a  chuti, hnačka, bolesti 
hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne 
kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa 
nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.  

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia – 
„červených krajín“, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia 
alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného 
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal 
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) 2. 

 

Podpis zákonného zástupcu:  

                                                           
1 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy. 
2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény. 



                                                                                                                                Príloha č.2: 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom 
v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky 
akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 
neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 
sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 
(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 
produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 
začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného 
zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú 
spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, 
ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal 
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) 3. 

 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  
Podpis zákonného zástupcu:  

 

 

                                                           
3 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) 
a k nariadeniu karantény. 


