
Návrat do školy od 12.4.2021 pre žiakov 1. stupňa ZŠ 

Podmienky vyučovania: 

  Musí byť pretestovaný minimálne jeden zákonný zástupca žiaka. 

 Zákonný zástupca odovzdá prostredníctvom EduPage Čestné vyhlásenie 

o dezinfekčnosti.  

 Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško) a mať jedno rezervné rúško. 

 Prevádzka ZŠ bude od 7:00 do 16:00 hod. 

 

Opatrenia a organizácia školy: 

 Pri rannom nástupe do školy bude žiakom meraná teplota. 

 Pri vstupe bude prebiehať dezinfekcia rúk. 

 Oddelenia v ŠKD  sa počas týždňa nebudú premiešavať. 

 ŠJ   bude zabezpečovať obedy pre žiakov, ktorí sú na prezenčnom vyučovaní 

 Keď príde zákonný zástupca pre svoje dieťa, čaká svoje dieťa vonku. 

 

Školská dochádzka 

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

nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa 

týchto podmienok: 

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená 

z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje 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.  

2. Ak tak zákonný zástupca 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 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva 

daného ročníka, 

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

 

Ak je dieťa od 12.4.2021 nenastúpi do školy je nutné o tom upovedomiť triednu učiteľku v 

dostatočnom časovom predstihu. V prípade, že dieťa začne javiť počas vyučovania príznaky 

ochorenia (teplota, kašeľ, ...) pôjde do izolačnej miestnosti a zákonný zástupca si príde 

bezodkladne pre svoje dieťa. 


