
Návrat žiakov 2. stupňa do školy od 12.05.2021 

Na základe VYHLÁŠKY č. 204 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii 

osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho 

kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 

sa upravuje vyučovanie v škole 

od 12. mája 2021 nasledovne: 

Škola/Školské 

zariadenia 
Forma Podmienka 

ZŠ – 1. stupeň 

 

Prezenčná forma vzdelávania 

  

čestné vyhlásenie č. 8 

ZŠ - 2. stupeň 

Prezenčná forma vzdelávania / 

Okrem 6.c a 6.d, ktoré sú                

do 16.05.2021 v karanténe 

a nastúpia 17.05.2021 / pondelok. 

Tieto  triedy sa budú učiť dištančne 

a dostanú na edupage upravený 

rozvrh platný do 14.05.2021. 

čestné vyhlásenie č. 8 

ŠJ 

Žiaci 5. - 9. ročníka budú               

od 12.05.2021 na stravu v ŠJ 

prihlásení automaticky. V prípade 

nezáujmu je potrebné sa zo stravy 

odhlásiť telefonicky, emailom alebo 

internetovým odhlasovaním                

do školskej jedálne do 11.5.2021       

do 14.00 h. 

 



 

Prosíme zákonných zástupcov, aby na povinnosť predloženia čestného 

vyhlásenia využili aplikáciu EDUPAGE. Prihláste sa cez rodičovské konto, 

v súbore žiadostí kliknite na ikonku pridať žiadosť. 

 

Od 12.05.2021 bude platný nový rozvrh pod názvov RH 2021, ktorý 

bude zverejnený 11.05.2021.  

 

Vstup do školy: 

Čas Vchod A Hlavný vchod Vchod B 

7:30 hod. –  

        7:40 hod 
1. ročník 2., 3. ročník 4. ročník 

7:40 hod. –  

        8:00 hod 
5. ročník 6.,7., 8. ročník 9. ročník 

 

  

Odchody z ŠKD:   

Čas Vchod A Hlavný vchod Vchod B 

16:00 hod – 16:10 

hod 
3.A, 3.B, 3.C 3.D, 4.A, 4.B 4.C, 4.D, 4.E 

16:10 hod – 16:30 

hod 
1.A, 1.B, 1.C 1.D, 1.E, 2.A, 2.B 2.C, 2.D, 2.E 

 

 

 

 



Ranný zdravotný filter 

 Riaditeľ školy zabezpečí ranný zdravotný filter každej triedy pedagogickým 

zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom. 

 Pri príchode žiaka do školy pedagogický zamestnanec vo vestibule školy 

odmeria žiakovi teplotu (do 37,2°C) a dá pokyn žiakovi vydezinfikovať si 

ruky. Následne žiak prechádza do šatne, prezuje sa a odchádza do triedy. Žiak 

je povinný mať rúško.  

 V šatni a na chodbách školy sú zabezpečené dozory ďalšími pedagogickými 

zamestnancami. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane 

svojej triedy v interných priestoroch školy. 

Povinnosti zákonných zástupcov 

 Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň 2 rúška (jedno rezervné má žiak 

v taške) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo 

každých 7 dní: 

 Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  č.8 ; 

 

 po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe 

nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  

        

 Mgr. J. Mačej 

riaditeľ školy 

 


