
Prevádzka školy od 15.3.2021 

Vážení rodičia, milí žiaci,  

Oznamujeme Vám , že od 15.3.2021 v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa obce 

a rozhodnutím ministra školstva SR, ktoré je účinné od 8.3.2021 do 21.3.2021 

bude prebiehať vyučovanie  v našej školy nasledovne: 

 MŠ v prevádzke pre všetky deti, 

 1. stupeň ZŠ  -  prezenčné vyučovanie v škole pre všetky deti, 

 2. stupeň ZŠ - pokračuje dištančné vyučovanie z domu. 

 ŠKD  - v prevádzke pre žiakov 1.stupňa 

 

V prevádzke bude aj ŠJ 

 

Pri nástupe do školy ráno 15.3.2021 (v pondelok) zákonný zástupca odovzdá 

podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo je k dispozícii aj na 

stránke školy, v prípade, že nemáte možnosť si ho vytlačiť, bude k dispozícii vo 

vstupnej chodbe hlavného vchodu.  

  Je potrebné priniesť doklad / aj kópia/ o negatívnom teste ,ktorý nie je starší  

ako 7 dní /možnosť nahliadnutia poverenému zamestnancovi školy /. 

Odporúčame , aby sa dali otestovať obidvaja rodičia z dôvodu ochrany detí 

a vyučujúcich.  

Naďalej zostávajú v platnosti všetky aktuálne hygienické opatrenia, 

predovšetkým R-O-R, ranný filter, rúško – žiaci 1.stupňa , respirátor – 

zamestnanci a zákonní zástupcovia. 

V prípade, že zákonný zástupca si nesplní túto povinnosť, že sa nepreukáže 

negatívnym testom, nie starším ako 7 dní, žiak sa nebude môcť zúčastniť 

prezenčnej výučby v škole! 

  

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto 

dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:  

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,  

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne 

vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je 

obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to 

škola kapacitné možnosti. Ak tak 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,  

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích 

dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť 

komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,  

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.  

Viac informácii si môžete pozrieť na stránke www.minedu.sk 

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo 

pandemickú  OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí 

ak: 

• im bola nariadená karanténa/izolácia,   

• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, 

riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže 

ísť aj o riaditeľské voľno, 

 • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu 

ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.  

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí 

prezenčnú formu výučby, sa jej  žiak zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.  

 

 

Detvianska Huta 11.3.2021                       Mgr. Martina Kretová, RŠ 

 


