
Milí rodičia a žiaci! 

Slávnostné otvorenie šk.rok-2.9.2021 

 
• Slávnostné otvorenie šk. roka- 2.9.2021 na školskom dvore v hlavnej budove 

(Mieru 154) o 8:00 hod.  
• PROSÍME RODIČOV, ABY NA ŠK.DVOR VSTUPOVALI CEZ VEĽKÚ BRÁNU (nie 

cez budovu školy)  
• Rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. 
• Ak príde žiak do školy bez zákonného zástupcu, musí predložiť rodičom podpísané 

tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, inak mu nebude umožnený 
vstup do školy a rodič si pre žiaka bude musieť prísť. 

• Žiak s príznakmi musí ostať doma. 
• Žiak, zamestnanec i sprevádzajúci zákonný zástupca musí mať prekryté horné 

dýchacie cesty počas celého vyučovania. 
• Žiak musí mať -min.2 rúška a balíček papierových vreckoviek. 
• Žiaci 1.ročníka – prosíme, priniesť si aj školskú tašku J  
• Po slávnostnom otvorení sa žiaci premiestnia do tried s triednymi učiteľmi. 
• Plánované ukončenie o 10:00 hod. 
• Obed sa v tento deň nevydáva. 
• ŠKD v tento deň nebude. 

Nástup do školy a opatrenia: 

• Pri prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac 
po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné 
vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.  

• Ak si žiak zabudne vyhlásenie doma: 
Rodič ho škole odošle cez EDUPAGE,prípadne scan mailom. 

• Žiak s príznakmi musí ostať doma. 
• V prípade pozitívneho výsledku samotestovania:  

1. Žiak zostáva doma 
2. Rodič kontaktuje ošetrujúceho lekára žiaka, ktorý mu stanoví ďalší postup 
3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok. 

• Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka najviac 5 po sebe idúcich 
vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu 
ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti 
a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, 
ktorá má za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať 
komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka 
preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

• Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia)- ostáva. 
• Žiak musí mať na každý deň-min.2 rúška a balíček papierových vreckoviek 
• Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého 

vyučovania. 



• V prípade výskytu ochorenia COVID-19 v škole a uzavretia triedy si rodič môže 
uplatniť výnimku z karantény. Toto urobí predložením tlačiva „Oznámenie 
o výnimke z karantény“ 

• Školský bufet bude otvorený od 6.9.2021 
 

 


