
 

Návrat do školy 2021 
(od 19. apríla 2021) 

 

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje 

vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 19. apríla 2021 nasledovne: 

 

Škola  forma  podmienka  

ZŠ – 1. stupeň  prezenčne  test zamestnancov a zákonného zástupcu  

ZŠ – 2. stupeň  
5.,6.,7.ročník 
 

dištančne a/alebo možnosť vytvárania 

skupín 5+1, ak nie je možnosť dištančnej 

formy vzdelávania 

test zamestnancov a pri prezenčnom vzdelávaní 

5+1 test zákonného zástupcu a žiaka 

ZŠ – 2. stupeň  
8., 9.ročník 

prezenčne test zamestnancov, zákonného zástupcu a žiaka 

ŠKD 
prezenčne test zamestnancov, zákonného zástupcu, ak 

nepredložil škole  

 
Vysvetlivky:  

1. Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden 

zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a žiak II. stupňa. 

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

3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 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. 

4. Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:  

a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 19. 4. 2021) 

https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Návrat do škôl s účinnosťou od 19.4..pdf 

b.  „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl 

a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke 

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,  

c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ 

SR,  

d. celoštátneho COVID automatu,  

e. miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom 

na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, 

ktorého sa tieto opatrenia týkajú.  

 

Základná škola bude v prevádzke za nasledovných podmienok: 

1. Čas prevádzky základnej školy vrátane jej súčastí –školského klubu detí a zariadenia školského stravovania 

v čase od 6,15 do 16,00.  

Popoludňajší ŠKD je pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. 

https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Návrat%20do%20škôl%20s%20účinnosťou%20od%2019.4..pdf


2. Vyučovanie pre žiakov 1.-4. ročníka prebieha v bežnom režime. Rozvrh hodín je zverejnený na edupage. 

3. Vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka prebieha v adaptačnom období 2 týždňov. Dočasný rozvrh hodín je 

zverejnený na edupage. 

4. Pri svojej prevádzke ŠKD postupuje v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbá na dodržiavanie 

všetkých protiepidemiologických opatrení. Je žiaduce, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo 

možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. 

 

Pokyny súvisiace s prevádzkou školy a ŠKD  

Príchod žiakov do školy: 

 Pri prvom nástupe predloženie príslušného čestného prehlásenia. Pri absencii 3 a viac dní, príp. vypršania 

platnosti testu je nevyhnutné opätovné predloženie. 

 Ranný filter:  meranie teploty žiakov pri vstupe do školy, dezinfekcia rúk. 

 Ranný klub: od 6,15–žiaci navštevujúci ŠKD. 

 Žiaci nenavštevujúci ranný ŠKD vstupujú do školy od 7,30 hod. nasledovne: 

 vchod zo suterénu:  žiaci 1. a 4.ročníka  

 hlavný vchod: žiaci 2. a 3. ročníka   

 Žiaci 8. a 9.ročníka vstupujú do školy od 7:30 – vchod od parkoviska pri jedálni školy. 

Školská dochádzka  

 

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, 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. 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, 

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

školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,  

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

Prípady, kedy má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné 
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 sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej 
zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.  
 

Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

 

Vo Zvolene dňa 16.4.2021 

Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ školy 


