
Vážení rodičia. 

Dovoľte mi zhrnúť informácie a usmernenia, ktoré ministerstvo školstva aktualizovalo do včerajšieho večera. 

1. stupeň 

Od zajtra, 3.11.2020, sa celý 1. stupeň vracia na výučbu do školy. Budú sa učiť podľa rozvrhu, ktorý bol platný pred 
dištančným vzdelávaním s jedným rozdielom: 

Nakoľko autobusy až do 15.12.2020 premávajú v prázdninovom režime, sme nútení ukončiť vyučovanie maximálne 
5. vyučovacou hodinou, aby stihli autobus, preto sa v 4. A a 4. B bude vyučovať náboženstvo dištančne a na celom 1. 
stupni bude prebiehať dištančnou formou aj Etická výchova.  

Všetci žiaci 1. stupňa zajtra odovzdajú pri vstupe aktuálne Vyhlásenie zákonného zástupcu o bez infekčnosti. To si 
nájdete na web stránke školy, na edupage, alebo vytlačené v obale pred vstupom do školy. Bez tohto vyhlásenia 
dieťa nebude pustené do budovy školy. 

Žiaci sa budú stravovať podľa rozpisu, bez miešania skupín. Obedy sa vydávajú iba žiakom, ktorí sú v škole, nie je 
možné vziať obed do obedára ( usmernenie RÚVZ). 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného 
testovania „Spoločná zodpovednosť“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR 
č. 693/2020 sa vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“  

1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 
2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti 
povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok 
antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-
dňovej izolácii. 

 V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.  

2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho 
výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky 
č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa. 

 Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od 
lekára.  

3. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu 
verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a 
vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o 
negatívnom výsledku testu. 

 a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať 
od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa 
negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.  

b) Podľa § 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný na všetky vstupy školy alebo 
školského zariadenia viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto 
vyhlášky. 

 4. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle 
vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.  

a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže 
vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.  



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca 
neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného zástupcu 
žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia 
ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich 
vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 
2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.  

b) Dieťa v materskej škole, žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods. 2 
písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.  

Ďakujem, že do budovy školy nebudú vstupovať rodičia napriek negatívnemu testu a pred budovou školy budete 
dodržiavať vzdialenosť 2 metre. Takto sa chránime navzájom. 

2. stupeň 

Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania do odvolania. 

Ak je žiak pozitívne testovaný s príznakmi ochorenia( je mu zle, je na PN) zákonný zástupca oznamuje túto 
skutočnosť triednej učiteľke a informuje, či sa žiak zúčastní, alebo nezúčastní dištančného vzdelávania.  

Ak sa žiak dištančného vzdelávania z dôvodu choroby nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Po ukončení 
PN odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.  

V období dištančného vzdelávania sa žiaci v ŠJ nemôžu stravovať a ani brať obed do obedára, resp. jednorazového  
obalu. 

ŠKD 

Nakoľko stále platí usmernenie, ktoré hovorí ,že je potrebné zabezpečiť minimálne miešanie skupín, a autobusy 
premávajú v obmedzenom ( prázdninovom) režime, bude ŠKD nasledovné: 

RANNÁ ŠKD NEFUNGUJE! 

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B,  - ŠKD do 16,30 hod. 

3.A, 3.B, 4.A, 4.B – ŠKD do 14,40 hod. Deti, ktoré chodia autobusom, idú s dozorom na zastávku o 14,40 hod. 

UPOZORNENIE: pozrite si upravený grafikon spojov! Od 3.11. – prázdninový režim. 

Krúžková činnosť je naďalej pozastavená!  Plná verzia usmernenia je na www.minedu.sk 

 

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy 


