
Otváranie školy od 19.4.2021 
 

Vážení rodičia, milí žiaci, 
 
 od 19.4.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka, 
 od 19.4.2021 pokračuje v prezenčnom vyučovaní  1.stupeň  ZŠ aj MŠ  
 od 19.4.2021 pokračuje v prevádzke aj ŠKD od 11.20 do 15.30 hodiny   
 od 26.4.2021 v prípade, že náš okres bude v II. stupni varovania (červený okres) sa vrátia 

do školy aj ostatní žiaci 2. stupňa.  

(Ak bude náš okres v III. stupni varovania (bordový okres), bude pokračovať dištančné vzdelávanie žiakov 

5. - 7. ročníka.) 

 

Podmienkou nástupu žiakov 2. stupňa je negatívny PCR / antigénový test žiaka a test aspoň jedného 

zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti alebo výnimka z testovania. Možnosť 

otestovať sa bude v obci  dňa 17.4.2021 na parkovisku pri Kultúrnom dome.  

 

Výnimku z testovania má: 

1. osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 

3 mesiace, 

2. osoba zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo 

aspoň 14 dní. 

 

 

Prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie tlačiva o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu / príloha 

č.8a/  každých 7 dní. Tlačivo je k dispozícii na stránke školy https://www.zsmkhuta.sk/, v kolónke COVID 

19 – aktuálne informácie. V prípade, že nebudete mať možnosť vytlačiť si tlačivo, môžete si ho vyzdvihnúť 

v ZŠ a to vo štvrtok a v piatok do 15.00h  

  

Škola od otvorenia daného ročníka nebude poskytovať dištančné vzdelávanie!  

Rodič môže ospravedlniť najviac 5 po sebe idúcich vymeškaných vyučovacích dní. 

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“. 

 

Škola bude postupovať podľa usmernení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. Žiakom poskytneme 

potrebný čas na adaptáciu,dovysvetľovanie a zopakovanie učiva. Známkou sa bude hodnotiť len učivo, 

ktoré bude dostatočne precvičené a zopakované. 

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.4.2021 

https://www.zsmkhuta.sk/
https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

