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VEC

Opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu
Košická arcidiecéza, Hlavná 28, Košice, ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských
zariadení v súvislosti so šírením koronavírusu vydáva nasledovné opatrenia:
1. Dôsledne dodržiavať usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.
2. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nariaďujeme povinnú 14-dňovú
karanténu všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali
v krajinách najviac zasiahnutým koronavírusom, osobitne v Taliansku.
3. Zamestnanci môžu počas karantény čerpať dovolenku, náhradné voľno, PN, prípadne
vykonávať činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ako napr.
osobná príprava na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti vrátane prípravy
potrebných pomôcok alebo materiálu, vypracúvanie dokumentácie ustanovenej
osobitným predpisom (§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z.), tvorba školského vzdelávacieho
programu a výchovného programu (§ 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z.), hodnotenie
výsledkov výchovy a vzdelávania žiakov a pod.
4. Každý žiak alebo zamestnanec, ktorí v predchádzajúcich dvoch týždňoch navštívili
Taliansko, sú povinní s okamžitou platnosťou opustiť školu, odobrať sa domov
a zotrvať doma v 14-dňovej karanténe a v tej sledovať svoj zdravotný stav. V prípade
príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava,
majú povinnosť telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú
službu.
5. Na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9.3.2020 nie je
z epidemiologického hľadiska nutné pristúpiť k uzatvoreniu škôl. Zároveň však
Úrad verejného zdravotníctva SR berie na vedomie proaktívne kroky predstaviteľov
samosprávnych krajov, miest a obcí, súvisiace s preventívnym opatrením. Ak sa
zriaďovatelia výchovno-vzdelávacích inštitúcií rozhodnú z preventívnych dôvodov k
ich uzatvoreniu, Úrad verejného zdravotníctva SR a miestne príslušný Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v SR rozhodnutie berú na vedomie.
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6. Z dôvodov uvedených v bode 5, v prípade, že príslušný samosprávny kraj
rozhodne o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu v stredných školách vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, uvedené rozhodnutie bude platné aj pre
stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy, ktoré sa
nachádzajú na území tohto samosprávneho kraja. Riaditelia škôl prerušia
výchovno – vzdelávací proces v zmysle tohto usmernenia a informujú o tom
neodkladne ABŠÚ.
7. To isté platí aj pre rozhodnutia miest a obcí o prerušení výchovno – vzdelávacieho
procesu pre materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného
času a školské zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Teda ak obec alebo mesto
rozhodne o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu v MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ
alebo v školskom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, uvedené
rozhodnutie bude platné aj pre MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy, ktoré sa nachádzajú na území
tejto obce alebo mesta. Riaditelia škôl prerušia výchovno – vzdelávací proces
v zmysle tohto usmernenia a informujú o tom neodkladne ABŠÚ.
8. Ostatné katolícke materské školy a základné školy, ktoré sa nachádzajú na územiach
obcí, ktoré takéto školy nemajú zriadené, môžu v odôvodnených prípadoch požiadať
ABŠÚ v Košiciach o prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu.
Uvedené opatrenia nadobúdajú účinnosť dňa 10. marca 2020 a platia do odvolania.
S katolíckym pozdravom

Mgr. Miroslav Jacko
riaditeľ ABŠÚ
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