
Ministerstvo školstva dnes predstavilo manuál návratu detí do škôl. 

Návrat detí do školy a forma vzdelávania po vianočných prázdninách, t. j. od 11. januára 2021 

bude pokračovať podľa manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Návrat do 

škôl 2021. 

Ministerstvo zdravotníctva predstavilo svoj „Covid automat.“  

Ten určuje 7 základných fáz: Monitoring, I. stupeň ostražitosti, II. stupeň ostražitosti a stupne 

varovania I, II, III a IV. 

V prvých troch fázach sú školy otvorené a vyučuje sa prezenčne. 

Následne sa v stupňoch varovania postupne prechádza na dištančnú výučbu na druhom stupni 

ZŠ (druhý stupeň varovania).  

V treťom stupni ostávajú rovnaké opatrenia a v štvrtom stupni (najvážnejší stav) ostávajú 

otvorené MŠ a 1. stupeň ZŠ len pre rodičov z kritickej infraštruktúry (zdravotný pracovník, 

policajt, vojak, hasič ,...viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre). 

V prvom, druhom a treťom stupni varovania funguje dištančná výučba v spomínaných 

ročníkoch.  

V týchto stupňoch je ale možné prejsť na prezenčnú výučbu v prípade pretestovania.  

Každý z rodičov sa teda rozhodne a posúdi, či uprednostní pre svoje dieťa dištančné 

vzdelávanie, alebo prejde na prezenčné s otestovaním.  

V prípadoch, kedy sa situácia zlepší (prvé tri fázy automatu), testovanie potrebné nebude. 

Predpokladá sa, že v januári budeme v treťom stupni varovania.  

 

Naša škola preto v týchto dňoch  na pokyn zriaďovateľa (ešte v decembri – do 21.12.2020) 

bude zisťovať  záujem o otvorenie 2. stupňa ZŠ (podmienené otestovaním sa). Pokyny 

zverejníme. 

Dodržiavať ROR (rúško, odstup, ruky) je základ. Test je niečo „navyše,“ čo pomôže predísť 

vzniku ohnísk.  

Je na zvážení každého jedného človeka, či sa rozhodne ostať doma, alebo prejsť na prezenčné 

vzdelávanie s testom.  

Toto by malo podľa „Covid automatu“ platiť, pokiaľ sa situácia v danom regióne nezlepší a 

nedostaneme sa do prvých troch fáz automatu. 

Prežívame zvláštne a veľmi ťažké obdobie. Vzhľadom na vývoj počtu nakazených si, prosím, 

dávajte cez vianočné sviatky pozor na seba aj na svojich blízkych. Skúste prísne 

zminimalizovať kontakty a stretávanie sa.  

Čím budeme všetci opatrnejší, tým lepšie pre nás, pre našich blízkych aj pre zdravotníkov, ktorí 

majú naozaj veľa práce. A tým pokojnejšie budú Vianoce pre nás všetkých.  

Všetky zaktualizované  informácie k návratu do škôl budú podávané cez Edupage  a nájdete ich 

aj na našom webe . 

Viac v prílohách! 

https://cloud7f.edupage.org/cloud/Covid_semafor_pre_skoly.pdf?z%3A4NmtBoGNVZIMfaY1CLDLmBYhjUcG33LcbOfeZdUCdTkE9t0rPFiHE21J2L6ExU3R
https://cloud7f.edupage.org/cloud/Covid_semafor_pre_skoly.pdf?z%3A4NmtBoGNVZIMfaY1CLDLmBYhjUcG33LcbOfeZdUCdTkE9t0rPFiHE21J2L6ExU3R


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


