
Vážení rodičia,  

sprístupnili sme v EDUPAGE jednoduchý dotazník  - cez rodičovské konto:  

Žiadosti / Prihlásenia - Zisťovanie záujmu o domáce antigénové samotesty, v ktorom si 

môžete bezplatne objednať do 25.8.2021 – (streda) do 12.00 hod. balík antigénových 

samotestov pre svoje dieťa. Žiadame Vás o vyplnenie dotazníka aj v prípade nezáujmu.  

Dodržanie termínu je dôležité, do 26.8. musíme objednať ( cez OÚ OŠ ) presný počet testov, 

po tomto termíne to už nebude možné! 

Jednorazové kloktacie testy v našej škole nebudeme realizovať. 

Informácie o antigénových samotestoch: 

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne prostredníctvom škôl 

antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto 

druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.  

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie 

COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie 

domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. 

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na 

domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.  

Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, 

odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v 

prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. 

Balík si musí vyzdvihnúť rodič/zákonný zástupca osobne. Rodič pri preberaní samotestov škole 

podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie 

a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na 

samotestovanie žiaka.  

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného 

Ministerstvom zdravotníctva SR.  

Návod na použitie 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-

test-navod-na-pouzitie.pdf  

Sprievodca pre samotestovanie 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-

samotestovanie-Covid-19.pdf 

Termín a miesto odovzdávania testov včas oznámime, prevziať si musíte osobne, oproti 

podpisu!  

V prípade, že sa neviete prihlásiť do rodičovského konta, môžete žiadosť o samotesty poslať 

emailom v stanovenom termíne na adresu:  skola@zsmkdk.sk.  

K. Števonková, riaditeľka školy 
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