
Milí rodičia a naši milí žiaci, 

dňa 17.08.2021 MŠVVaŠ SR predstavilo pravidlá fungovania škôl v školskom 

roku 2021/2022 a vydalo manuál – Školský semafor.  

Link: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/  

Do 26.08.2021 sme zisťovali záujem o testovanie kloktaním a jednorazovo.  
Žiaľ v piatok sme dostali takúto informáciu: 

V súvislosti s procesom objednávania Ag samotestov školami a s prijatím 
uznesenia vlády č.445/2021 zo dňa 12.8.2021 a v súvislosti so začatím nového 
školského roku  2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na 
školách počas pandémie COVID-19 a tiež v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR zo dňa 
27.8.2021 Vám oznamujeme, že vzhľadom na obmedzený počet dodaných Ag 
samotestov Vašu požiadavku nie je aktuálne možné uspokojiť.  Vaša požiadavka 
bude uspokojená až po naskladnení ďalšieho počtu balení Ag 
samotestov. Budeme Vás informovať o dátume možného vyzdvihnutia. 
  
Testy budú opäť naskladnené podľa informácií MŠVVaŠ SR v krátkej dobe. 
Ďakujeme za porozumenie. 

V škole sú podľa odporúčaní nastavené presné pravidlá. 

Pravidlá je potrebné dodržiavať. 

Rodičia zodpovedajú za: 

 predloženie Vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha) pri nástupe žiaka do školy, 

 Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa predkladá po každom prerušení dochádzky 
do školy v trvaní viac ako 5 dni  (vrátane víkendov a sviatkov),  

 Ak zabudne rodič potvrdenie: odošle ho škole prostredníctvom EDUPAGE, 

scan-om, 

 Ak žiak príde sám do školy bez potvrdenia sa umiestni do izolácie a považuje 
sa za príznakové, kontaktuje sa rodič,  

 

Rúška: 

 Ani zamestnanci školy a ani deti nemusia u nás na škole nosiť rúška. 

Ranný filter: 

 V MŠ povinný. 

 V ZŠ povinný. 

 Teplota 37,5°C – opakovať meranie o 5 min- 2x ak pretrváva teplota dieťa 

sa posiela domov,  

 ak žiak príde sám do školy umiestni sa do izolácie a považuje sa za 

príznakového, kontaktuje sa ihneď rodič, rodič si dieťa ihneď vyzdvihne. 

Ranná ŠKD 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/


 iba v nevyhnutných prípadoch – budeme informovať v priebehu týždňa 

Príchod do školy:  

 Rodičia, ktorí vstupujú do budovy školy (prípravný, prvý ročník a rodičia nových 
detí pri vstupe odovzdajú triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o 
bezpríznakovosti (príloha)  

 Odstup – Dodržiavame dostatočné bezpečnostné odstupy, rozumne 
obmedzujeme fyzické kontakty. 
 

 Ruky – Pri vstupe do budovy školy a pravidelne počas vyučovania si 
dezinfikujeme alebo dôkladne umývame ruky. 

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a vo vestibule školy. 

Dôležité termíny a časy: 

Prvý školský deň - štvrtok 02.09.2021 

 Žiaci 9.,8.,7.,6.,5. ročníkov prídu do školy na 8:30 hod. a zhromaždia sa na 
školskom dvore ( pri jedálni - kde si ich vyzdvihnú triedne učiteľky a odvedú ich 
do tried. Rodičia majú z epidemiologických dôvodov vstup - do budovy školy 
zakázaný. 

 Žiaci prípravného ročníka a prvého ročníka prídu do školy na 8:45 hod. 
Každé dieťa môže byť sprevádzané maximálne jedným rodinným príslušníkom. 
Každý dospelý sa musí pri vstupe do budovy preukázať Písomným vyhlásením 
o bezpríznakovosti návštevníka školy, ktoré nájdete v prílohe tohto oznamu. 

Rodičia detí prípravných ročníkov idú do tried spolu s deťmi. Deti 
z prípravného ročníka môžu odísť hneď prvý deň domov.  

 Žiaci 4.,3.,2.,IVVP ročníkov prídu do školy na 8:50 hod. a zhromaždia sa na 
školskom dvore ( pri jedálni - kde si ich vyzdvihnú triedne učiteľky a odvedú ich 
do tried. Rodičia majú z epidemiologických dôvodov vstup - do budovy školy 
zakázaný. 

 

 

Nástup od 3.09.2021 

Čas Trieda Miesto stretnutia Preberá 

7:35 8.,9. Hlavný vchod Triedny učiteľ 

7:37 7.A, 5.A Hlavný vchod Triedny učiteľ 

7:40 6.A,B Hlavný vchod   Triedny učiteľ 

7:45 4.A,B Hlavný vchod   Triedny učiteľ 

7:48 3.A,B Hlavný vchod   Triedny učiteľ 

7:55 2.A,B Hlavný vchod   Triedny učiteľ 

7:58 1.A,B Hlavný vchod   Triedny učiteľ 

https://www.zsidrotarska.sk/dokumnty/2021/bezpriznakovost-navstevnik.docx
https://www.zsidrotarska.sk/dokumnty/2021/bezpriznakovost-navstevnik.docx


8:00  prípravka Hlavný vchod  - rodič má 
povolený vstup 2 týždne 

Triedny učiteľ 

8:05  IVVP Vestibul – rodič má 
povolený vstup do školy 
na prízemie 

Triedny učiteľ 

V prípade meškania je zabezpečená služba, alebo zvoniť do príslušnej triedy. 

ŠKD 

Školské kluby detí sa odporúča  prevádzkovať, za predpokladu, že nedochádza k 

premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedami. Vytvorili sme skupiny detí, ktoré sa 

podľa možností školy nebudú premiešavať 

Odchod zo  školy a ŠKD 

Po skončení vyučovania príslušnej triedy, bezprostredne, po obede a stanovených 

hodinách (13:00,14:00,15:00,16:00, po príchode rodiča). 

Vstup rodiča do školy 

Po dohovore s vedením školy. 

Každý dospelý sa musí pri vstupe do budovy preukázať Písomným vyhlásením o 

bezpríznakovosti návštevníka školy. 


