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___________________, v novembri 2020 

Milí rodičia a zákonní zástupcovia, 

pandémia koronavírusu predstavuje pre nás všetkých veľkú výzvu. Našim cieľom je udržať 
riadnu školskú prevádzku. Pandémia COVID-19 si však žiaľ nedáva žiadne prestávky. Z tohto 
dôvodu sa na Vás aj naďalej obraciame s prosbou, aby ste nám pomohli zabrániť šíreniu 
vírusu ako sa len dá. Prispejete k tomu aj tým, že neposielate deti do školy, ak prejavujú 
symptómy choroby a aj tým, že ich na návštevu školy vybavíte patričnými rúškami, 
zakrývajúcimi ústa a nos (platí pre deti, ktoré dosiahli 6. roku veku). 

Doteraz sa dieťa so symptómami, typickými pre COVID-19, považovalo v škole za prípad  
podozrenia. Vedenie školy muselo informovať úrad zdravotníctva, ktoré potom väčšinou 
nariadilo (PCR-) koronatest, pričom sa na vykonanie testu a výsledok muselo čakať. Často to 
bolo sprevádzané nepokojom na škole, rodičia museli ostať s dieťaťom doma a čakať na test, 
učiteľky a učitelia sa museli izolovať a nemohli vyučovať, aj keď dieťa nebolo pozitívne na 
COVID-19. 

Na tento nepokoj a neistotu, či dieťa ochorelo na COVID-19 alebo nie, teraz existuje 
riešenie.  

• Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky (BMBWF) 
poskytne rakúskym školám antigénové rýchlotesty.  

• Na vyhodnotenie týchto testov nie je potrebné laboratórium. Výsledok je k dispozícii v 
priebehu 15 až 30 minút.  

• Tieto testy predstavujú veľmi inovatívnu a bezpečnú možnosť na objasnenie  
symptómov, ktoré sa vyskytujú u žiačok a žiakov ako aj u personálu školy. 

Týmto listom Vám chcem poskytnúť príležitosť využiť tento servis a poskytnúť Váš súhlas s 
vykonaním antigénového rýchlotestu u Vášho dieťaťa. Ak má Vaše dieťa viac ako 14 rokov, 
môže tento súhlas poskytnúť samo. Účasť je samozrejme dobrovoľná, nikto nebude nútený 
podrobiť sa testu. Navyše Vás vždy predtým než by sme nechali Vaše dieťa otestovať, 
budeme kontaktovať, aby sme s Vami prediskutovali individuálnu situáciu a aby sme si zistili, 
či môžete na test prísť včas do školy, ak si to želáte. Svoj súhlas môžete aj odvolať.  Ak by ste 
nechceli poskytnúť Váš súhlas, tak je vedenie školy povinné v prípade podozrivých 
symptómov informovať úrad zdravotníctva, ktorý potom rozhodne o ďalších opatreniach.  

Nasadenie rýchlotestov je pre nás všetkých veľkou šancou na to, aby sme čo najlepšie 
udržali prevádzku školy. 

Naliehavá prosba na záver: Prosím, aby ste aj naďalej neposielali svoje dieťa do školy, ak 
prejavuje symptómy choroby.  
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Ďalšie informácie a oficiálne informácie Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu 
a výskum Rakúskej republiky nájdete tu: www.bmbwf.gv.at/antigentests.  

Ďakujeme Vám za spoluprácu, 

___________________________________  

http://www.bmbwf.gv.at/antigentests
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Čo sa stane v prípade podozrenia? 

V prípade podozrenia vždy bude najprv vyrozumený zákonný zástupca/zástupkyňa. 
Riaditeľstvo má pre tento prípad k dispozícii kontaktné údaje („Vyrozumieť v núdzovom 
prípade.“) a prediskutuje s ním ďalší postup. 

a) Ak je predložené vyhlásenie súhlasu s vykonaním antigénového rýchlotestu, bude 
vyrozumený mobilný tím. Zákonný zástupca/zákonná zástupkyňa sa v priebehu hodiny 
dostaví do školy a počká s dieťaťom na test. Ak by bolo dohodnuté inak, môže dieťa 
absolvovať testovanie aj bez zákonného zástupcu/zákonnej zástupkyne. Ak by zákonný 
zástupca/zákonná zástupkyňa nemal/nemala možnosť dostaviť sa v priebehu hodiny do 
školy, môže byť vyhlásenie o súhlase odvolané. 

b) Ak nie je predložené vyhlásenie súhlasu, bude zákonný zástupca/zákonná zástupkyňa 
požiadaný/požiadaná, aby dieťa čo najskôr vyzdvihol, resp. nechal vyzdvihnúť. Vedenie 
školy musí v zmysle  Zákona o epidémií vyrozumieť úrad zdravotníctva  a spustiť procesy 
v zmysle hygienických, preventívnych a procedurálnych smerníc pre COVID-19. 

c) Ak nie je predložené vyhlásenie súhlasu, môžu vedenie školy a zákonný 
zástupca/zákonná zástupkyňa telefonicky dohodnúť, že má byť test napriek tomu 
vykonaný. V tomto prípade možno vyhlásenie o súhlase podpísať ešte aj priamo na 
mieste. Zákonný zástupca/zákonná zástupkyňa sa potom musia dostaviť do školy 
v priebehu jednej hodiny. 

Kto bude testovať moje dieťa? 

V našej spolkovej krajine budú od __________ na školách k dispozícii mobilné testovacie 
tímy, ktoré budú vykonávať rýchlotesty. Budú koordinované cez riadiace stredisko inštitúcie 
Riaditeľstvo vzdelávania/cez Červený kríž/__________________. Test sa bude vykonávať 
jemne sterom z nosohltana, cez hltan alebo nos. Ak je na mieste školy k dispozícii školská 
lekárka/školský lekár, môžu test vykonávať aj tieto osoby.  

Kedy bude Vaše dieťa testované? 

Ak si učiteľka alebo učiteľ všimnú, že sa Vaše dieťa necíti dobre a že symptómy by z pohľadu 
vedenia školy mohli súvisieť s infekciou COVID-19. V prípade detí mladších ako 10 rokov, je 
to predovšetkým horúčka nad 38°C. V prípade detí starších ako 10 rokov, sú to symptómy 
ako kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť alebo náhla strata čuchu a chuti, ktoré môžu byť 
sprevádzané teplotou. Riadime sa pritom odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva.   
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Čo sa stane, keď bude hotový výsledok testu? 

Vo väčšine prípadov bude negatívny výsledok znamenať koniec poplachu. Napriek tomu Vás 
prosíme, aby ste vyzdvihli dieťa zo školy, ak sa  necíti byť zdravé.  Až v prípade pozitívneho 
testu bude vedenie školy kontaktovať úrad zdravotníctva a spustí procesy v zmysle 
hygienických, preventívnych a procedurálnych smerníc pre COVID-19. 


