Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci!
Prevádzka a podmienky školy po celoplošnom testovaní platné od 2.11.2020
V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným na celoplošnom testovaní za
bezproblémový priebeh, skvelú pomoc a organizáciu.
(https://www.facebook.com/BratislavaRuzinov)
Sme radi, že brána našej školy sa zajtra, t. j. 3.11.2020, OTVORÍ a prezenčné vyučovanie
I. stupňa ZŠ môže aj naďalej prebiehať. Taktiež pokračujeme v dištančnom vzdelávaní
žiakov II. stupňa. Momentálne škole nikto nenahlásil pozitívny prípad na ochorenie
COVID-19.
Naša škola bola dôkladne vydezinfikovaná. Poďakovanie patrí MO SR a
https://www.facebook.com/DHZ.Bratislava.Ruzinov .
Podmienky prevádzky školy vychádzajúce z usmernenia MŠVVaŠ:
pozitívny človek – celá domá cnosť ostá va v domá cej izolá cii 10 dní (rodič , dieťa,
zamestnanci – urč uje to Vyhlá š ka č. 15 ÚVZ)
negatívny človek – nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa pož aduje pri vstupe do
prevá dzky (č i už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí č lovek – Vyhlá š ka č. 16 ÚVZ)
netestovaný človek – podľa Vyhlá š ky č. 16 Ú VZ tento č lovek nebude bez negatívneho
testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodič a
bez testu, odporú č ame mu, aby dieťa nedá val do ZŠ a využ il ospravedlnenie na 5 za sebou
nasledujúcich vyuč ovacích dní, ktorý mi sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Ná sledne
12. novembra nastú pi do š koly a tý m sa zá roveň dodrž í lehota 10 dní – usmernenie
ministra školstva.
Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a
žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý
sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený

vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy
po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Povinnosťou zákonného zástupcu je pred vstupom do školy odovzdať čestné
vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (v prílohe, na webe a edupage školy) Naďalej
dodržiavame prísne hygienické opatrenia (rúška, odstupy, dezinfekcia) a takisto naďalej
platí zákaz vstupu cudzím osobám do budovy školy.
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https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../
Ďakujem
S úctou
Mgr. Lukáš Srnka – riaditeľ školy
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