
Oznam pre zákonných zástupcov žiakov nastupujúcich prezenčnú výučbu od 01.03.2021 

 

S účinnosťou od 01. marca 2021 (pondelok) sa obnovuje prevádzka v základnej škole na základe rozhodnutia 

zriaďovateľa. 

 

 Pri nástupe do školy sa žiak musí preukázať vyhlásením o bezinfekčnosti/čestné vyhlásenie s vyznačením 

miesta a dátumu testovania zákonných zástupcov dieťaťa (nie starším ako 7 dní); predkladá rodič vždy po 

uplynutí danej lehoty, príp. pri absencii dieťaťa dlhšej ako 3 dni. 

 Stravovanie 1. marca 2021/pondelok nie je pre žiakov možné; rodič zabezpečí suchú stravu pre svoje dieťa. 

 Stravovanie v ŠJ sa obnovuje od 02.03.2021 (utorok); deti je potrebné na stravu prihlásiť: 

 telefonicky: 045 5360132,   0911 794 324 

 SMS správou: 0911 794 324 

 mailom: jedalen6zs@centrum.sk 

 

 ŠKD je v prevádzke pre žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ. 

 

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 6,30 do 16,00. Popoludňajší ŠKD je z personálnych dôvodov len pre žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ. 

2. Vyučovanie pre žiakov 1.-4. ročníka prebieha v bežnom režime. Rozvrh hodín bude zverejnený cez 

edupage. 

 

Pokyny súvisiace s prevádzkou školy a ŠKD  

 

Príchod žiakov do školy: 

 1.3. predloženie príslušného o bezinfekčnosti/čestné vyhlásenie.  

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

 Ranný klub: od 6,30–žiaci navštevujúci ŠKD. 

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

 vchod zo suterénu:  žiaci 1. ročníka  

 vchod od multifunkčného ihriska: žiaci 2. a 3. ročníka 

 hlavný vchod: 4. ročník  a žiaci zo SZP (2. stupeň ZŠ) 

 

 

 

 



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, 

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“.  

 
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. 

 

Doporučujeme sledovať webové sídlo školy v prípade, že rozhodnutie vlády znemožní nástup do škôl. 

 

 

 

 

 


