
Prevádzka školy od 26.apríla 2021 

Žiaci 1. stupňa pokračujú v prezenčnom režime (raz za 7 dní je potrebné poslať potvrdenie o bezinfekčnosti 

a k nahliadnutiu negatívny test jedného rodiča – cez Edupage triednemu učiteľovi) 

 

Žiaci 8. a 9. ročníka pokračujú v prezenčnom vyučovaní (raz za 7 dní je potrebné poslať potvrdenie o 

bezinfekčnosti + k nahliadnutiu negatívny test jedného rodiča – cez rodičovské konto v Edupage triednemu 

učiteľovi – vždy do nedele) 

 

Žiaci 5., 6. a 7. ročníka nastupujú na prezenčné vyučovanie podľa zaslaného rozvrhu, dištančné vyučovanie 

sa ruší. 

 

Podmienky nástupu žiakov 5.-7.ročníka  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-

4-2021/ 

1.  negatívny test žiaka 

2.  negatívny test aspoň 1 zákonného zástupcu (v záujme bezpečnosti zdravia a prevádzky školy  

prosíme o pretestovanie oboch zákonných rodičov) 

3.  tí, ktorí prekonali Covid-19 (rodič/ dieťa) sa preukazujú potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia 

alebo dátumom potvrdenia Covid-19 

4.  pre tých, ktorí boli očkovaní proti Covid-19 platí Vyhláška 187/2021 o vstupe osôb do priestorov 

prevádzok a zariadení (Vyhláška 187/2021)  

5.  vyhlásenie o bezinfekčnosti - poslať cez rodičovské konto v EduPage triednemu učiteľovi svojho dieťaťa: 

•   1.spôsob: do nedele 25.4.2021 pošlete tr.učiteľovi svojho dieťaťa cez rodičovské konto v EduPage  

vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívne testy vložíte ako prílohu tohto vyhlásenia. Následne Vám ju tr. 

učiteľ akceptuje.  

•   2.spôsob: tento spôsob využívajte len v najnevyhnutnejšom prípade – informujte tr.učiteľa svojho 

dieťaťa o nástupe do školy - vytlačíte si vyhlásenie, vyplníte, priložíte kópie testov a žiak prinesie v pondelok 

ráno 

 

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

príloha č. 8a 

 

NÁVOD na posielanie dokumentov cez EduPage: Posielanie dokumentov cez rodičovské konto EduPage 

NÁVOD 

 

 

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

zúčastňovať prezenčného vyučovania, alebo z obavy o zdravie nedá dieťa do školy, škola eviduje 

neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu za nasledovnej podmienky:  zákonný zástupca žiaka je 

povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou 

zadávania úloh. Rodič má právo opakovane ospravedlniť dieťa z vyučovania až na 5 dní. Ak rodič 

nezabezpečí kontakt so školou (viac ako 15 dní), môže byť žiakovi navrhnuté komisionálne preskúšanie, v 

prípade neospravedlnenej absencie, bude daná záležitosť postúpená na ÚPSVaR. 

 

 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/
https://www.minedu.sk/data/att/19409.pdf
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/
https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601
https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601


Informácie pre žiakov 2.stupňa od 26.4.2021 

Žiaci 5.-9.ročníka nastupujú na 2.vyučovaciu hodinu, tj do 8,50 – príchod je možný od 8,30 -8,50 cez hlavný 

vchod. 

Žiaci 5.-7. ročníka sa budú učiť 4 hodiny t.j. do 12,40 - celý týždeň bude zameraný na adaptáciu žiakov a 

tomu bude prispôsobené aj vyučovanie.  

Žiaci 8.-9 ročníka sa budú učiť 5 hodín t.j. do 13,35 podľa štandardného rozvrhu (t.j vyučovanie začínajú 

2.vyučovacou hodinou) 

Obedy – kto má záujem o stravovanie v školskej jedálni, musí sa prihlásiť u vedúcej ŠJ do piatku 23.4.2021 

do 14,00  

telef. 033/640 36 75 
 

Podmienky nástupu: 

odovzdané potrebné dokumenty (neg.testy žiak+rodič, vyhlásenie o bezinfekčnosti) 

rúško nasadené cez nos (nie pod nosom) alebo adekvátna náhrada prekrytia horných dýchacích ciest (šatka, 

šál) + náhradné rúško v taške  

ranný filter – meranie teploty 

dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy  

 

V prípade nedodržania podmienok nástupu bude žiak vylúčený z prezenčného vyučovania.  

 

V záujme bezpečnosti sa priestory školy pravidelne dezinfikujú a sú tu nainštalované difuzéry s 

dezinfekčnými aroma olejmi. Veríme vo Vašu zodpovednosť a spolupatričnosť pri nástupe žiakov do školy. 

Pri akomkoľvek podozrení na ochorenie treba dieťa radšej nechať doma a chrániť tak ostatných. Ak sa rodič 

stretne s pozitívnym človekom, nechajte dieťa radšej preventívne doma na pozorovaní. Ak máte podozrenie 

na respiračné ochorenie a nahlásite sa na testy, nechajte dieťa tiež preventívne doma, chránite tak 

ostatných. Vďaka tomuto prístupu bude môcť škola fungovať. 

 

Pokiaľ dieťa vykazuje akékoľvek symptómy ochorenia dýchacích ciest, nesmie nastúpiť do školy (ani s 

nádchou). 


