
Usmernenie riaditeľky školského internátu 

 

pre rodičov v období preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia COVID 19  

počas obdobia   1.9.2020 – 15.9. 2020 

 

 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických 

opatrení pri príchode žiačky do školského internátu ( ďalej ŠI) z miesta bydliska, pri 

pohybe žiačky počas vychádzok, odchode a príchode žiačky do a zo strednej školy a  pri 

odchode žiačky zo ŠI do miesta bydliska (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiačky do ŠI čestné prehlásenie alebo 

po každom prerušení pobytu žiačky v ŠI v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné 

vyhlásenie (dostupné na www.sipovke.sk)  o tom, že žiačka neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 Zákonný zástupca zabezpečí pred odchodom na ŠI pre svoje dieťa dostatočný počet 

rúšok (na každý deň pobytu v ŠI dve rúška) a dostatočný počet papierových 

jednorazových vreckoviek. 

 V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie, alebo potvrdené 

ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného 

vychovávateľa a riaditeľa ŠI. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiačke  

prerušené ubytovanie v ŠI. Ak ide o plnoleté žiačky, plnia uvedené povinnosti osobne. 

 Po indikácií všeobecným lekárom zákonný zástupca oznámi ŠI, že je u jeho dieťaťa 

podozrenie na ochorenie COVID-19. V prípade, ak RÚVZ neskontaktuje ŠI do 48 

hodín, ŠI kontaktuje príslušné RÚVZ a informuje o podozrení ochorenia u žiačky. 

 Pri podozrení na ochorenie žiačky ako prvý kontaktuje lekára zákonný zástupca  (nie 

riaditeľ ŠI) a len telefonicky! ŠI, zákonný zástupca, pracovník ŠI nekontaktuje RÚVZ. 

 Zákonný zástupca nevstupuje do budovy ŠI.  

 Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky ŠI, ktoré upravujú podmienky 

prevádzky ŠI na školský rok 2020/2021; Školský poriadok ŠI, v ktorom sú všetky 

dôležité informácie,  usmernenia ministerstva školstva k organizácii výchovy a 

vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. 

 

 

 

 

 

Košice 31.08.2020              Ing. Dana Rošková 

                                                                                                            riaditeľka ŠI 

 

http://www.sipovke.sk/
https://www.sipovke.sk/uploads/dokumenty/2020/%C5%A0kolsk%C3%BD%20poriadok%202019%20%20Dodatok%20%C4%8D.%201.pdf
https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

