
Milí rodičia, 
na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od pondelka 19.4. 2021 obnovuje prezenčné 

vyučovanie pre  žiakov 8. a 9. ročníka.  

Škola bude dodržiavať všetky pokyny a usmernenia tak, aby zabezpečila bezpečný návrat 

žiakov do školy v súlade s odporúčanými hygienickými opatreniami a ich postupnú adaptáciu 

na výchovno – vzdelávací proces v prezenčnej forme.  

Účasť na vyučovaní bude podmienená: 

-  pretestovaním zákonného zástupcu ( žijúci v spoločnej domácnosti ) 

-  testuje sa tiež žiak 2. stupňa ZŠ 
 

Pred vstupom do školy je nevyhnutné podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  

a preukázať sa( poskytnúť k nahliadnutiu) obidvoma negatívnymi testami - rodič + žiak.  
Veľmi odporúčame  podať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  elektronicky,  cez Edupage. 

Nezabudnite priložiť do prílohy fotografie alebo scany oboch negatívnych testov. Triedny 

učiteľ bude akceptovať vyhlásenie až vtedy, keď bude mať všetky náležitosti, aj prílohy. 

Ak tak zákonný zástupca neurobí elektronicky, žiak donesie v pondelok ráno ( 19.04.2021 ) do 

školy rodičom  podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  , ktoré odovzdá triednemu 

učiteľovi ráno pri vstupe do budovy školy.  Zároveň predloží k nahliadnutiu svojmu triednemu 

učiteľovi výsledok negatívnych testov : 1. zákonného zástupcu ( žijúci v spoločnej domácnosti)                   

                                                                2. svoj test. 

Žiakom 8. a 9. ročníka a aspoň jednému zákonnému zástupcovi odporúčame dať sa testovať 

najskôr v piatok alebo v sobotu ( aby platnosť vydržala celý pracovný týždeň ) s využitím 

ľubovoľného odberného miesta v našom meste alebo v obciach, odkiaľ žiak dochádza.  . 

Upozorňujeme, že platnosť testu v školstve je 7 dní ( bez rozdielu, v ktorej farbe sa okres 

nachádza)  , tak isto aj platnosť vyhlásenia o bezinfekčnosti. 

 

Žiaci každý deň pred vstupom do školy prejdú ranným filtrom ( meranie teploty, dezinfekcia ) 

 povinnosťou žiaka 2. stupňa je mať  respirátor  použitie v interiéri, v exteriéri majú 

mať títo žiaci rúško ( odporúčame mať aj náhradné)  

 povinnosť je rešpektovať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia, R – O – R ! 

 

Žiaci  8. a 9. ročníka , ktorí sa bežne stravovali v ŠJ budú automaticky prihlásení na 

stravovanie!  V prípade odhlásenia zo stravovania postupujte obvyklým spôsobom.  
 

Prvé dva týždne bude v škole prebiehať adaptačný proces žiakov pri návrate do školy, ktorého 

cieľom je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k prezenčnému 

vyučovaniu ( plán adaptačného vzdelávania ).  

Rozvrh na týždeň zverejníme najneskôr v piatok ráno.   
 

Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú vo vyučovaní za doterajších podmienok. 

Žiaci 5. - 7. ročníka zatiaľ pokračujú v dištančnom spôsobe výučby.  
Vzhľadom na to, že časť učiteľov bude učiť prezenčne ( 8. a 9. ročník), bude pravdepodobne 

potrebné upraviť rozvrh aj 5.-7. ročníku (včas vás budeme informovať).  

Predpokladá sa ( uvidíme, ako rozhodnú epidemiológovia),  že o niekoľko týždňov bude za 

podobných podmienok nastupovať na prezenčnú výučbu aj zvyšok žiakov školy. 

Tešíme sa, že sa postupne stretneme v škole, buďme naďalej opatrní, zodpovední!  

 

K. Števonková, rš. 

 

Viac v prílohách. 

  


