Informácia 
pre žiakov, rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy

(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 na COVID-19. Riaditeľka školy odporúča, aby sa predmetného testovania zúčastnili všetci zamestnanci školy a žiaci vo veku od 10 rokov.

Modelové situácie:

1. Zamestnanci školy
Zamestnávateľ bude od každého zamestnanca vyžadovať Certifikát z testovania na základe, ktorého posúdi ďalší postup v rámci pracovno-právnych vzťahov. 

Legislatívna opora tohto opatrenia, citácia z usmernenia MŠVVaŠ  SR:
„Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“

A) Zamestnanec sa testovania zúčastní – test je negatívny – pokračuje v práci na pracovisku (technicko-hospodárski zamestnanci, pedagógovia I. stupňa a vychovávateľky ŠKD).
B) Zamestnanec sa testovania zúčastní – test je negatívny – pokračuje v práci z domu (home- office, alebo pracuje na pracovisku (pedagógovia II. stupňa).
C) Zamestnanec sa testovania zúčastní – test je pozitívny – zamestnanec ostáva v karanténe:
	má nárok na pandemickú PN, dovolenku, resp. náhradné voľno,
	technicko-hospodársky zamestnanec, ŠKD a učiteľ I. stupňa – odporúčam prijať pandemickú PN, nakoľko nemôže vykonávať dištančné vzdelávanie, lebo žiaci majú prezenčné vyučovanie a technicko-hospodárskemu zamestnancovi nemôže byť z logických dôvodov udelená práca na doma.
	učiteľ II. stupňa pokiaľ neprejavuje príznaky choroby má právo odmietnuť pandemickú

	PN a môže pracovať z domu. PN však musí byť vypísaná a zamestnanec požiada 
	sociálnu poisťovňu, aby mu dávky počas PN nevyplácala.
	po skončení karantény sa zamestnanec preukáže ukončenou PN.

D) zamestnanec odmietne ísť na testovanie – zamestnanec ostáva v karanténe:
	neplatené voľno, dovolenka, resp. náhradné voľno,
	po ukončení karantény nastúpi do práce a preukáže sa vyhlásením o bezinfekčnosti

E) rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – zamestnanec ostáva v karanténe:
	pokiaľ mu nebude udelená pandemická PN čerpá dovolenku, resp. náhradné voľno,
	technicko-hospodárskym zamestnancom, učiteľom I. stupňa a vychovávateľkám ŠKD nemôže byť udelená práca na doma, pokiaľ nie je prerušené vyučovanie aj na I. stupni.





2. Žiaci a rodičia
Riaditeľ školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj keď je žiakom I. stupňa.
A) žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni – žiak pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, obaja rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti.
B) žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva v karanténe.
C) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár.
D) žiak alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia – žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať ospravedlnenie (príklad: 3., 4., 5. 11. – ospravedlní rodič, potom je víkend a opäť 10. – 13. 11. – ospravedlní rodič).
E) rodič sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, viď vyššie.
F) v utorok 3.11. sa žiak I. stupňa pri vstupe do školy preukáže vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti, formulár žiaci dostanú vo štvrtok 29. 10., zároveň bude zverejnený na webe školy.
Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠVVaŠ SR SR:
„Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola s materskou školou, Župkov 18 nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“
Rodič svojim vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.




