
Usmernenie pre zákonných zástupcov v súvislosti s celoplošným testovaním COVID-19 v súlade s pokynmi 
ÚVZ, MŠVVaŠ SR aktuálnymi k 29.10.2020:  
 

1. Od 03.11.2020/utorok:  

a) žiaci 1.-4.ročníka pokračujú v prezenčnom vzdelávaní v škole (ak nebudú ÚVZ nariadené iné opatrenia, 
resp. výsledky celoplošného testovania na COVID 19 neovplyvnia prevádzku školy);  

b) Vstupy do budovy školy: 

Žiaci 1. a 4. ročníka: vchod cez školský klub (pod strieškou) 

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

 

c) Žiaci 5.-9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní z domu.  
 

2. Pri prvom nástupe dieťaťa do školy po 02.11.2020 zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom 
testovaní Vyhlásenie zákonného zástupcu (ZZ) o bezinfekčnosti (podpisujú obaja ZZ).  

 
Tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti bude zverejnené na webovom sídle školy po zverejnení MŠVVaŠ SR.  
Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí nebudú mať možnosť získať tlačivo z webového sídla školy, musia tlačivo 
vypísať pri nástupe dieťaťa do školy.  
Tlačivo bude  k dispozícii pri jednotlivých vstupoch do školy. 
 

3. Žiaci, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo 
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 
(prostredníctvom vyhlásenia ZZ)- nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby v škole.  

4. Plošného testovania majú povinnosť zúčastniť sa aj žiaci prvého stupňa nad 10 rokov.  
 
Pri nástupe do školy po 02.11.2020 sa títo žiaci musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo 
antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 (forma 
preukázateľnosti bude určená po usmernení MŠVVaŠ SR: pravdepodobne vyhlásenie zákonného zástupcu 
alebo výsledky testu.  
 
Možnosti:  
 

 žiak (starší 10 rokov) sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni 
– pokračuje v prezenčnej forme vyučovania.  
ZZ predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti, príp. výsledok testu.  
 

 žiak (starší 10 rokov) sa testovania zúčastní– je negatívny, ale rodinný príslušník v spoločnej 
domácnosti je pozitívny - ostáva v domácej karanténe.  

 žiak (starší 10 rokov) sa testovania zúčastní – je pozitívny - ostáva v domácej karanténe, 
ospravedlňuje lekár.  

 žiak alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia - žiak ostáva v karanténe, 
ospravedlňuje rodič.  

 

Odporúčame pravidelne sledovať webové sídlo školy. 
 
Zvolen 29.10.2020  

Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ školy 


