
Celoplošné testovanie COVID 19 a možné dopady na prezenčné vyučovanie  

a pracovno-právne vzťahy 
 

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Riaditeľstvo 

Základnej školy, Školská č.299/11, Skýcov odporúča, aby sa predmetného testovania 

zúčastnili všetci zamestnanci školy.  

 

 
MODELOVÉ SITUÁCIE – ZAMESTNANCI ŠKOLY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA, ŽIACI 

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 

 

Riaditeľka školy je povinná vyžadovať informáciu ohľadne výsledku testovania od 

zamestnancov, na základe ktorého posúdi ďalší postup v rámci pracovno-právnych vzťahoch. 

 

1. Zúčastnenie sa testovania - výsledok testu NEGATÍVNY – štandardné pokračovanie v práci 

na pracovisku. Preukázanie sa výsledkom prostredníctvom certifikátu (certifikát zamestnanec 

neodovzdáva, len sa ním preukazuje – ochrana GDPR). 

2. Zúčastnenie sa testovania - výsledok testu NEGATÍVNY ale rodinný príslušník, žijúci 

v jednej domácnosti je POZITÍVNY – prechod do karantény, zamestnanec okamžite 

informuje zamestnávateľa telefonicky, resp. mailom, certifikát predloží  až po skončení uloženej 

karantény priamo zamestnávateľovi (certifikát zamestnanec neodovzdáva, len sa ním 

preukazuje – ochrana GDPR). Zamestnanec môže čerpať PN, dovolenku alebo náhradné voľno 

po dohode so zamestnávateľom. Komunikácia prebieha len telefonicky alebo mailom. * 

3. Zúčastnenie sa testovania – výsledok testu POZITÍVNY – zamestnanec okamžite informuje 

zamestnávateľa telefonicky, resp. mailom, certifikátom sa preukáže  až po skončení uloženej 

karantény priamo zamestnávateľovi (certifikát zamestnanec neodovzdáva, len sa ním 

preukazuje – ochrana GDPR). Zamestnanec môže čerpať PN, dovolenku alebo náhradné voľno 

po dohode so zamestnávateľom. Komunikácia prebieha len telefonicky alebo mailom.  

4. Nezúčastnenia sa testovania – prechod do karantény, zamestnanec okamžite informuje 

zamestnávateľa telefonicky, resp. mailom. Zamestnanec nemôže  čerpať PN, čerpá dovolenku, 

náhradné voľno alebo neplatené voľno po dohode so zamestnávateľom. Komunikácia prebieha 

len telefonicky alebo mailom. 

 
* tento prípad neplatí, pokiaľ zamestnanec s negatívnym testom nebude po výsledku testu zdieľať jednu domácnosť s pozitívnym rodinným 

príslušníkom, to znamená, že bude izolovaný počas karantény rodinného príslušníka. V tomto prípade platí bod 1. 

 

 

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI I. stupeň  

 

Riaditeľka školy je povinná vyžadovať informáciu ohľadne výsledku testovania od 

zamestnancov, na základe ktorého posúdi ďalší postup v rámci pracovno-právnych vzťahoch. 

 

5. Zúčastnenie sa testovania - výsledok testu NEGATÍVNY – štandardné pokračovanie v práci 

na pracovisku. Preukázanie sa výsledkom prostredníctvom certifikátu (certifikát zamestnanec 

neodovzdáva, len sa ním preukazuje – ochrana GDPR). 

6. Zúčastnenie sa testovania - výsledok testu NEGATÍVNY ale rodinný príslušník, žijúci 

v jednej domácnosti je POZITÍVNY – prechod do karantény, zamestnanec okamžite 

informuje zamestnávateľa telefonicky, resp. mailom, certifikátom sa preukáže až po skončení 

uloženej karantény priamo zamestnávateľovi (certifikát zamestnanec neodovzdáva, len sa ním 

preukazuje – ochrana GDPR). Zamestnanec môže čerpať PN, dovolenku, náhradné voľno alebo 

sa môže dohodnúť so zamestnávateľom na prechod dištančného vzdelávania žiakov. 

Komunikácia prebieha len telefonicky alebo mailom.* 

7. Zúčastnenie sa testovania – výsledok testu POZITÍVNY – zamestnanec okamžite informuje 

zamestnávateľa telefonicky, resp. mailom, certifikátom sa preukáže až po skončení uloženej 

karantény priamo zamestnávateľovi (certifikát zamestnanec neodovzdáva, len sa ním 

preukazuje – ochrana GDPR). Zamestnanec môže čerpať PN, dovolenku, náhradné voľno  alebo 

sa môže dohodnúť so zamestnávateľom na prechod dištančného vzdelávania žiakov. 

Komunikácia prebieha len telefonicky alebo mailom.  



8. Nezúčastnenia sa testovania – prechod do karantény, zamestnanec okamžite informuje 

zamestnávateľa telefonicky, resp. mailom. Nakoľko je potrebné zabezpečovať vzdelávanie na 

I. stupni prezenčnou formou - zamestnanec môže čerpať  dovolenku, náhradné voľno alebo 

neplatené voľno. Komunikácia prebieha len telefonicky alebo mailom. 

 
* tento prípad neplatí, pokiaľ zamestnanec s negatívnym testom nebude po výsledku testu zdieľať jednu domácnosť s pozitívnym rodinným 

príslušníkom, to znamená, že bude izolovaný počas karantény rodinného príslušníka. V tomto prípade platí bod 5. 

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI II. stupeň  

 

Riaditeľka školy je povinná vyžadovať informáciu ohľadne výsledku testovania od 

zamestnancov, na základe ktorého posúdi ďalší postup v rámci pracovno-právnych vzťahoch. 

 

9. Zúčastnenie sa testovania - výsledok testu NEGATÍVNY – štandardné pokračovanie 

v dištančnom vzdelávaní. Certifikátom sa preukáže až po celkovom ukončení dištančného 

vzdelávania žiakov (certifikát zamestnanec neodovzdáva, len sa ním preukazuje – ochrana 

GDPR). Výsledok oznámi zamestnávateľovi telefonicky alebo mailom. 

10. Zúčastnenie sa testovania - výsledok testu NEGATÍVNY ale rodinný príslušník, žijúci 

v jednej domácnosti je POZITÍVNY – štandardné pokračovanie v dištančnom vzdelávaní, 

pokiaľ nepríde k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu – v danom prípade čerpá pandemickú 

PN a dištančného vzdelávania sa nezúčastňuje. Certifikátom sa preukáže až po celkovom 

ukončení dištančného vzdelávania žiakov (certifikát zamestnanec neodovzdáva, len sa ním 

preukazuje – ochrana GDPR).  Výsledok oznámi zamestnávateľovi telefonicky alebo mailom. 

11. Zúčastnenie sa testovania – výsledok testu POZITÍVNY – pokiaľ zamestnanec nebude 

žiadať pandemickú PN, ďalej prebieha štandardné pokračovanie v dištančnom vzdelávaní. 

Certifikátom sa preukáže až po celkovom ukončení karantény a dištančného vzdelávania žiakov 

(certifikát zamestnanec neodovzdáva, len sa ním preukazuje – ochrana GDPR). Výsledok 

oznámi zamestnávateľovi telefonicky alebo mailom. 

12. Nezúčastnenia sa testovania – prechod do karantény, zamestnanec informuje zamestnávateľa 

telefonicky, resp. mailom. Zamestnanec pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Pokiaľ však 

dištančné vzdelávanie bude prerušené a prejde sa na prezenčné vyučovanie skôr ako 27.11.2020 

zamestnanec bude čerpať dovolenku, náhradné alebo neplatené voľno.  

 

 

ŽIACI I. STUPŇA A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA 

 

13. Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom 

testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy „Vyhlásenie zákonného 

zástupcu o bezinfekčnosti". Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu 

negatívny výsledok RT –PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území 

Európskej únie na ochorenie COVID –19. 
14. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy 

v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných 

dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá 

potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných 

Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.  

15. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy telefonicky. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať 

školu. V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 

 

 podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, 

infektológom alebo všeobecným lekárom), 

 ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo 

všeobecným lekárom), 

 



predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným 

lekárom pre deti a dorast (u ktorých je žiak v starostlivosti),a to bez ohľadu na dĺžku 

trvania jeho neprítomnosti. 

16. Podozrivý žiak nenavštevuje školu, školské zariadenie a do usmernenia príslušným 

RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie 

vyslovil lekár), alebo do oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným 

zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý žiak podrobený 

RT-PCR testu a výsledok je: 

 

 negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje štandardným 

spôsobom. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný 

lekár pre deti a dorast. 

 pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje 

miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy. 

  

17. V prípade, že podozrivý žiak nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje 

miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi 

usmerneniami miestne príslušného RÚV 
 
ŽIACI II. STUPŇA A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA 

 

1. Žiaci sa zúčastňujú dištančného vzdelávania bez ohľadu na výsledky celoplošného 

testovania. Ospravedlnené môže byť iba výrazné zhoršenie zdravotného stavu žiaka ak 

je po testovaní pozitívny/ je potrebné informovať triedneho učiteľa/.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Slezáková Magdaléna 

                                                                                                                    riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

 

 


