Informácie o návrate žiakov 8. a 9. ročníka
Vážení rodičia, milí žiaci v súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 12.04.2021
sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie – prezenčná forma
vzdelávania pre končiace ročníky ZŠ – 8. a 9. ročník.
Škola /školské zariadenie
Základná škola – 1. – 4. ročník,

ŠKD
Základná škola –5. -7.ročník
19.- 25. apríla 2021
Základná škola - 8.-9.
ročník 19.-25. apríla 2021

forma
pokračovanie prezenčného
vyučovania

podmienka
test zamestnancov a
zákonného zástupcu

dištančne
prezenčne

test zamestnancov,
zákonného zástupcu a žiaka

Podmienkou prezenčného vyučovania žiakov 8. a 9. ročníka:
1. negatívny test AG alebo PCR jedného zákonného zástupcu a žiaka. Testy – ak je
uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň
jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
2. Výnimka z testovania:
a) ak žiak prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára nie staršie ako 90
dní
b) ak zákonný zástupca žiaka prekonal ochorenie Covid 19, potvrdenie od lekára
nie staršie ako 90 dní (ak žiak neprekonal Covid 19, povinnosť testu žiaka
trvá)
c) ak bol zákonný zástupca očkovaný aj druhou dávkou vakcíny, najmenej 14
dní po zaočkovaní
3. žiak 2. stupňa bude používať respirátor




Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je
vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní .
Riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky
negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia
predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a žiakov (ak nie sú vyňatí na
základe výnimky z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na
COVID-19.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho
dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť
žiaka podľa týchto podmienok:
1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z
dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so
školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania
úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu
5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej
zanedbávaní,

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a
rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne
preskúšaný z učiva daného ročníka,
3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“
Naša škola neposkytuje testovanie, zákonný zástupca a žiak musia absolvovať
testovanie na ľubovoľnom MOM na území mesta, resp. obce.
Čestné prehlásenie a negatívny test COVID-19 jedného zákonného zástupcu a žiaka je
potrebné odovzdať na vrátnici ráno pri nástupe do školy.
Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, môžete podať z rodičovského konta EduPage. (V
žiackom konte nie je možné Vyhlásenie podať.) V prípade, že máte na škole/školách viac
detí, je potrebné podať adekvátne Vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne.
Príloha:
Platné tlačivá:
8/a_Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ)
11/a_Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I. stupeň ZŠ)

