
 

Otvorenie školy - MANUÁL  návratu žiakov 1. – 4. ročníka  

 Žiaci I. stupňa ( 1.- 4. ročník)  sa vrátia do našej  školy na prezenčné vzdelávanie 

od pondelka 8. marca 2021 

 Podmienkou nástupu do školy je, že žiak prinesie do školy vyplnené čestné prehlásenie 

ZZ o bezinfekčnosti  (bude sa od žiakov zbierať pred B a C pavilónom).  
 Žiaci sa budú učiť podľa platného rozvrhu na prezenčné vyučovanie.  

 Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia,  aby ste dodržiavali Ustanovenia Vlády SR a 

Usmernenia RÚVZ , t.j.  jeden z rodičov (zákonných zástupcov) bude do 7.3.2021 

pretestovaný a na prehlásení o bezinfekčnosti bude táto skutočnosť uvedená. 

 Výnimky pre tých, ktorí sa testovať nemusia, sú v čestnom  prehlásení o bezinfekčnosti 

uvedené, takže postupujete  rovnako a tieto skutočnosti tam zapíšete. 

 Pochopte, že tieto usmernenia a nariadenia sme nevymysleli MY a preto, ak  s niektorým 

ustanovením alebo nariadením nesúhlasíte, obráťte sa na Ministerstvo školstva SR. 

 Školský klub detí bude otvorený od 6.30 h do 17.00 h,  

 Žiaci 1. stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď už presiahli vek 10 rokov. 

Pravidlá pre nástup do školy sú s rovnakými podmienkami ako to bolo aj doteraz : 

 Žiaci aj všetci zamestnanci školy musia nosiť rúško počas celého dňa.  

 Rodičia nemôžu vstupovať do pavilónu školy. Rúško si nasadia ihneď pri vstupe 

(vstupnej bráne) do areálu školy. 

 Škola eviduje každú neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. 

 Zákonný zástupca, ktorý sa rozhodne svoje dieťa do školy neposlať (oznámi triednej 

učiteľke do soboty, 6.3.2021). Triedna učiteľka bude rodičov informovať o prebranom 

učive a domácich úlohách. Online vyučovanie pre žiakov, ktorí zostávajú doma, 

NEVIEME zabezpečiť.  

 Obedy sú zabezpečené v školskej jedálni.  

 Do pavilónov školy majú prísny zákaz vstupu všetky nepovolané osoby. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata 

chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, 

nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky 

kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje 

komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže 

prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. 

 

 

 

Bratislava, 25. februára 2021             Mgr. Iveta J. Hajduová, riaditeľka 
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