
Základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hôrky funguje od 
pondelka 22. marca v obmedzenom režime nasledovne: 

Materská škola: od 22.3.2021 ZATVORENÁ 

Základná škola:  prerušuje prezenčné vyučovanie a prechádza na DIŠTANČNÚ VÝUČBU.  

Prezenčné vyučovanie bude dostupné iba pre žiakov, ktorí sú deťmi zákonných zástupcov 

(OBIDVOCH) pracujúcich v kritickej infraštruktúre, konkrétne pre: 

zdravotnícky personál 
policajtov 
hasičov 
vojakov 
zamestnancov sociálnych zariadení 
zamestnancov strategických podnikov  
pracovníkov predajní so životne nevyhnutými potrebami. 
 
Povinnosťou rodičov pri nástupe žiakov do škôl je predložiť negatívny výsledok RT-PCR, 
alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo 
zákonných zástupcov dieťaťa a tlačivo o bezinfekčnosti (cez EduPage), testovanie budú 
musieť absolvovať aj zamestnanci školy. Testovanie v piatok na školskom mobilnom 
odbernom mieste NEBUDE. 

Dôvodom na úpravy je zhoršujúca sa epidemiologická situácia a negatívny výhľad, 
ktorý má okres Žilina v COVID automate (čierny okres).  

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných 
škôl majú nárok na pandemické ošetrovné všetci rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú 
o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku.  

Podmienkou je, aby bola materská škola alebo základná škola uzatvorená na základe 
rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa.  

Nárok na pandemické ošetrovné majú aj rodičia, ktorí nedosahujú príjem z činnosti 
zamestnanca v období starostlivosti o dieťa. Naopak, nárok na pandemickú OČR nemajú 
rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou homeoffice. 

Preto prosím rodičov, ktorí spadajú do danej kritickej infraštruktúry, aby ešte 
dnes, najneskôr do zajtra, do 10,00 hod. dali vedieť na riaditel.zshorky@gmail.com 
informáciu o potrebe zaradiť dieťa do prezenčnej výučby, ktorá bude prebiehať 
v priestoroch ŠKD. Žiakom bude zabezpečený obed. Následne bude prebiehať činnosť 
ŠKD do 15,00 hod. 

Upozorňujem na skutočnosť, že vyučovanie u žiakov, ktorí budú vzdelávaní prezenčne, bude 
prebiehať v jednej, poprípade dvoch spoločných triedach. 

Termín nástupu žiakov na prezenčnú výučbu závisí od pandemickej situácie. 

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy 

                                                                                 BUĎME ZODPOVEDNÍ! 


