
Vážení rodičia, 

 

od pondelka 26. apríla 2021 sa fungovanie škôl prepína do režimu podľa pravidiel Covid automatu 

Ministerstva zdravotníctva SR. Účasť na vyučovaní a podmienky výchovy a vzdelávania budú určené 

podľa toho, aká priaznivá epidemiologická situácia je v danom okrese. 

Pre našu školu sú od 26.4.2021 podmienky výchovy a vzdelávania nasledovné: 

 

PREZENČNÉ VYUČOVANIE  PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV 

Podmienky vstupu do školy: 

 

Preukazovanie sa škole: 

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ 

 

 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/


Stále platí: 

- jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie 

starší ako 7 dní,  /Výnimky sú platné len v prípade, ak sa týkajú všetkých dospelých žijúcich v 

spoločnej domácnosti s dieťaťom/; 

- do školy môžu prísť len žiaci, ktorí neprejavujú príznaky akútneho ochorenia ; 

- rodine nie je predpísaná karanténa, 

- nosenie rúška je povinné - aj náhradné /nemusí byť respirátor 

- v deň nástupu odovzdá žiak: 

                      Čestné vyhlásenie  11/a s uvedeným dátumom testu –pre žiakov 1. stupňa 

        Čestné vyhlásenie   8/a s uvedeným dátumom testu –pre žiakov 2. stupňa 

Vstup do školy 

Do školy žiaci ráno 26.4.2021 vstupujú nasledovne: 

1. stupeň – hlavným vchodom - kontrola dokladov -žiaci svoj príchod zaznamenajú čipom. 

2. stupeň – vchod Bazén - kontrola dokladov tried. učitelia pri vstupe: 

7:30 – 5B, 6C, 6D, 7A 

7:45 – 7B, 8B, 9A, 9B 

8:00 – 5A, 6A, 6B, 8A 

 -žiaci svoj príchod zaznamenajú čipom. 

Vyučovanie  

1.stupeň - Vyučovanie podľa stáleho rozvrhu s triednym učiteľom  

            /1.-2. ročník - 4 hodiny; 3.-4. ročník – 4 – 5 hodín / 

Hodiny  PPB, TSV – sa vzhľadom na opatrenia nerealizujú v telocvični/na bazéne, do triednej knihy 

učivo zapisujeme. Tieto predmety sa realizujú prostredníctvom  telovýchovných chvíľok, 

zaradzovaných do iných predmetov, alebo vychádzkami – minimálne 1 x za deň 

Hodiny  NBV/ETV – sa naďalej vyučujú dištančne – zadávanie úloh na edupage 

2.Stupeň - Vyučovanie podľa stáleho rozvrhu  

Vyučovanie bude prebiehať podľa stáleho rozvrhu s prihliadnutím na postupnú adaptáciu a za 

dodržiavania opatrení – triedy sa nepremiešavajú,  

                 - žiaci sa nepresúvajú do iných tried,  

                 - častá dezinfekcia povrchov, 

                 - 7. hodiny sa rušia.  

Hodiny  TSV – sa vzhľadom na opatrenia nerealizujú v telocvični/na bazéne – o spôsobe realizácie 

hodín   budú žiakov informovať vyučujúci predmetu. 

OBED 

Do ŠJ vstupujú žiaci len po skupinách, v ktorých pracujú počas dňa za dodržania všetkých opatrení – 

dezinfekcia, odstupy vo vyhradenom čase: 

- 11:30 – 1. ročníky 

- 11:45 – 2. ročníky 

- 12:00 – 3. ročníky 

- 12:15 – 4. ročníky 

- 12:30 – streda až piatok - 5. ročníky + 6.D; pondelok – 9.B, 5.A, 6.D; utorok – 9.A, 5. A, 5.B 

- 12:45 – 6.A, B, C ročníky 

- 13:00 – 7.A,B + 8.A ročník 

- 13:15 – streda až piatok - 8.B + 9. ročníky; pondelok – 9.A, 8.B, 5.B ; utorok – 9.B, 8.B, 6.D 

Po naobedovaní žiaci pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu, ak už vyučovanie nemajú, pokračujú 

v činnosti ŠKD, alebo idú domov. 



Všetci žiaci sú prihlásený na obed – v prípade neúčasti na vyučovaní je potrebné odhlásiť žiaka zo 

stravovania – vedúcej ŠJ do 26.4.2021 do 7:45. Zo stravy odhlasuje žiaka zákonný zástupca. 

Prosíme neposielať žiadne platby za stravu – je priznaná štátna dotácia do konca šk. roka. 

Dochádzka žiakov po obnovení prezenčného vyučovania 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude 

zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok: 

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu 

netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne 

vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri 

chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné 

možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to 

považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať 

ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,  

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič 

nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva 

daného ročníka,  

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“ 

 

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: 

- im bola nariadená karanténa/izolácia,  

- ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo 

RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,  

- ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu 

choroby dieťaťa. 

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej 

zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. 

Rodičia resp. zákonní zástupcovia, ktorí odprevádzajú dieťa do školy musia mať respirátor. Ich vstup 

do budovy školy je zakázaný !  

V prípade otázok kontaktujte triednu učiteľku, vedenie školy telefonicky, emailom.  

Škola počas vyučovania bude prísne dodržiavať hygienické a protiepidemiologické opatrenia 

ranného filtra pri vstupe do budovy.  

 

 

Viac o nástupe do školy: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ 

Stanovisko ministerstva k niektorým otázkam súvisiacim s obnovením školského vyučovania: 

https://www.minedu.sk/data/att/19267.pdf 
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