
Oznam o prezenčnom vyučovaní v ročníkoch 1.- 4. od 22.03.2021 

 

Od 22.03.2021 bude vyučovanie  pre všetkých žiakov v ročníkoch 1.-4. prebiehať len prezenčnou formou 

(v škole). Od tohto dňa sa pre žiakov 1.stupňa ruší online vyučovanie.  

Vyučovanie bude prebiehať každý deň podľa upraveného rozvrhu hodín( v prílohe) v čase od 7:45-12:20. 

V tomto čase budú mať žiaci 4 vyučovacie hodiny a 1 hodinu vyhradenú na obed v ŠJ. 

Časový harmonogram výchovno-vzdelávacej činnosti: 

6:45-7:40- príchod žiakov do školy 

7:45-12:20 – vyučovacie hodiny, obed 

12:20-16:00 –ŠKD 

Vstup žiakov do budovy školy: 

1.a 3. ročník- vchod pri telocvični 

4.a 2. ročník- hlavný vchod pri parkovisku 

 

Odchod žiakov zo školy- všetky ročníky vchodom pri telocvični. 

Upozorňujeme rodičov dochádzajúcich detí, že odprevádzanie k autobusom v tejto situácii, žiaľ nemôžeme 

zabezpečovať. 

Žiadame rodičov a žiakov, aby  sa pred budovou školy nezhromažďovali a pri vstupe do budovy školy  

dodržiavali bezpečnú vzdialenosť 2 metre.   

Vstup do budovy školy majú povolený len zamestnanci školy a žiaci. Rodičia do budovy školy nevstupujú. 

V prípade potreby komunikujú rodičia s vyučujúcimi alebo vedením školy telefónom alebo elektronicky. 

Podmienkou účasti dieťaťa na prezenčnom vyučovaní je, aby sa aspoň jeden zákonný zástupca žijúci 

v spoločnej domácnosti vedel preukázať výsledkom negatívneho testu na COVID 19 . V záujme ochrany 

zdravia, zodpovedného správania a zníženia rizika odporúčame absolvovať pravidelné testovanie všetkým 

dospelým osobám žijúcim s dieťaťom v spoločnej domácnosti. 

Test  zákonných zástupcov nesmie byť starší ako 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID 

AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. 

Riaditeľka školy  alebo ňou poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu 

hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov  (ak nie sú 

vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z 

testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.  

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. 

Žiadame všetkých rodičov, aby sa správali zodpovedne a svoje deti v prípade akýchkoľvek zdravotných 

ťažkostí neposielali na vyučovanie do kolektívu ostatných detí. 

Taktiež žiadame rodičov, aby výskyt ochorenia COVID 19, prípadne úzky kontakt s chorým 

bezodkladne nahlásili triednemu učiteľovi, prípadne vedeniu školy. 



Žiaci 1.stupňa ZŠ sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích 

ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, 

alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“. 

Rodičia najneskôr v piatok - 19.03. do 8.00 oznámia triednemu učiteľovi, či ich dieťa nastúpi v pondelok 

22.3.2021 do školy a taktiež záujem o ŠKD a  o obedy v ŠJ. Obedy v ŠJ sú naďalej bezplatné. 

 

Pokyny na preukázanie negatívneho testu zákonných zástupcov: 

1. možnosť:  Zadávať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti rodiča prostredníctvom online formulára cez 

edupage. Rodičia ho zadávajú cez rodičovské konto.   

Postup : Edupage -  Štart-vľavo hore - obľúbené kroky - žiadosti/vyhlásenia 

2. možnosť: Pri vstupe dieťaťa do školy rodič odovzdá vyplnené papierové tlačivo 

(zverejnené na web stránke školy, alebo v papierovej forme si ho môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy). 

V pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy budeme vyžadovať, aby  rodič, ktorý bude sprevádzať 

dieťa ku škole ukázal poverenému zamestnancovi školy SMS správu, alebo papierové potvrdenie 

o negatívnom teste.   

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

zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:  

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,  

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť 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 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,  

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt 

so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,  

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

 

 

Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR 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  v prípade, že je zabezpečená prezenčná forma výučby, sa jej 

zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.  

 

Ďakujeme za pochopenie! Robíme všetko pre bezpečnosť Vašich detí. 

 

                                                                               Mgr. Monika Galovičová 

                                                                            riaditeľka školy 

 

 


