
Nástup do školy po vianočných prázdninách 

Vážení rodičia, milí žiaci  

V pondelok 10. januára 2022 začína prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov našej školy.  

Od tohto termínu sa v tejto neistej epidemickej situácii sa budeme naďalej riadiť Školským 

semaforom. 

Na škole budú naďalej podľa platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné 

rúška. 

Testovanie je odporúčané 2x do týždňa v pondelok a vo štvrtok ráno a oznámiť výsledok cez 

EduPage ešte pred vyučovaním. O distribúcii ďalšej várky testov, tým, ktorí sa prihlasovali cez 

EduPage v novembri, Vás budú informovať triedni učitelia. 

Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a 

prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní 

aj naďalej prezenčne vzdelávať. 

Organizácia vyučovania 

Žiaci prvého až štvrtého ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:40 do 7:55 

Žiaci piateho až deviateho ročníka budú prichádzať na vyučovanie v čase od 7:40 do 7:55 

nasledovnými vchodmi : 

➢ hlavným vchodom z Vývojovej ulice žiaci 1.- 4. ročníka 

➢ vedľajším vchodom z Kovácsovej ulice žiaci 5.- 9. ročníka 

Školský klub funguje v režime ako pred prázdninami od 7:00, žiaci sa nesmú premiešavať sú 

v stabilných skupinách. Popoludňajšia činnosť bude zabezpečená v oddeleniach a deti budú 

v priestoroch ako počas bežného roka. Vyzdvihovať z klubu ich možno pri hlavnom vchode 

do 14:00 a potom od 15:00 do 17:00 taktiež pri hlavnom vchode. 

Zákonný zástupca predloží pri nástupe dieťaťa do školy  Vyhlásenie o bezpríznakovosti v 

zmysle pravidiel pre školy /preukázanie je možné formou sms, fotkou v mobile, zaslaním 

tlačiva cez EduPage, vyplnením tlačiva osobne pred vstupom do školy/.  

Následne zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezpríznakovosti iba pri každom 

prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni 

(vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy 

a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie 

o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
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