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Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 4. ročníka 

(od 12. apríla 2021) 

Východiská 

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 

z 8. apríla 2021 a s Uznesením vlády SR č. 160/2021 zo 17. marca 2021 v znení neskorších 

predpisov 169/2021 a 176/2021 sa od 12. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma 

vzdelávania vo štvrtom ročníku. Ostatné ročníky pokračujú vo vzdelávaní dištančnou 

formou. Súvisiace predpisy: rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

(https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf), manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl 

(https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf). 

Vstup do školy 

Do školy môžu vstúpiť žiaci - osoby, ktoré splnia niektorú z nižšie uvedených podmienok: 

1. osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo 

potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie 

starším ako 7 dní,  

2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší 

ako tri mesiace, 

3. osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období 

nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu, 

4. osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto 

očkovania uplynulo aspoň 14 dní. 

 

Riaditeľka školy alebo ňou poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho 

výsledku testu 

 prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, 

zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z 

uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania),  

 a nahliadnutím do potvrdenia o negatívnom teste na COVID-19.  

 

 

Priebeh vyučovania 

1. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle 

školského poriadku.  

2. Ak v škole prebieha prezenčné vyučovanie a plnoletý žiak sa ho nezúčastňuje z 

dôvodu neabsolvovania testovania, žiak je povinný odovzdávať domáce úlohy, 

vypracovávať úlohy, môže byť dištančne vyskúšaný a hodnotený. Tým, že škola 

zabezpečuje prezenčné vyučovanie, žiak má možnosť získať materiály na samoštúdium.  
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3. Škola zabezpečuje ďalšiu formu dištančného vzdelávania popri prezenčnom tým, že so 

žiakom komunikuje, dohodne sa so žiakom na forme zapájania sa do procesu 

(vypracovanie a odovzdávanie úloh, preskúšanie dištančne a pod.)  

4. Žiaci môžu byť komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo 

učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenia žiaka. Je to však iba možnosť, záleží na 

individuálnom posúdení správania a aktivity každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a 

snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so školou. 

Forma prezenčného vzdelávania:  

1. od pondelka 12.4 do 16.4 nebudú žiaci 4. roč. písať žiadne písomky, testy a nebudú 

ústne skúšaní, 

2. od pondelka 19.4.  – budú žiaci ústne skúšaní a budú písať písomky/testy v rozsahu 

1 tematického celku (posledného preberaného), 

3. hodiny prezenčného vyučovania budú slúžiť na systematizáciu učiva formou 

frontálneho opakovania, realizáciu laboratórnych cvičení, praktického 

vyučovania, upresnenie prípadných nejasnosti z dištančného vzdelávania a pod. 

 

Školská dochádzka 

V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:  

A. ospravedlní absenciu plnoletému žiakovi, ak je táto absencia plnoletým žiakom riadne 

nahlásená škole do 5 dní od začiatku absencie z dôvodu netestovania sa a zároveň 

plnoletý žiak je povinný v priebehu tohto obdobia zabezpečiť kontakt so svojím 

triednym učiteľom, ktorému oznámi, že neabsolvoval testovanie.  

Vzdelávanie plnoletého žiaka, ktorý neabsolvoval testovanie, bude prebiehať ako je obvyklé 

pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva informácie o preberanom učive a zadaných 

úlohách na edupage alebo v systéme, ktorý škola využíva a tiež kontaktuje svojich spolužiakov 

a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe informácií a podkladov k výchovno-

vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z edupage alebo iného systému, ktorý škola 

využíva).  

Škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí neabsolvovali testovanie, dištančné vzdelávanie iba v 

prípade, keď má na to kapacity popri prezenčnom vyučovaní. 

B. Ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 

vyučovacích dní a plnoletí žiak do 5 dní nekontaktoval školu a triedneho učiteľa, 

plnoletý žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka. 

11.4.2021  

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová  

RŠ  



3 
 

 


