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Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1. až 3. ročníka 

 (platný od 10.5. 2021) 

 

Východiská  

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 

sa od 26. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania vo všetkých ročníkoch v súlade s podmienkami pre 

jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u. 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). 

 

Žiak 

1. Minimalizuje zhromažďovanie pred školou. Do budovy školy vstupujú žiaci dvoma vchodmi, cez hlavný 

vchod alebo cez vedľajší vchod z Moyzesovej ulice.  

 

2. Odloží si rezervné rúško (alebo jeho stanovený ekvivalent) tak, aby ho mal vždy v dosahu (pre prípad 

znečistenia). 
 

3. V prípade, ak sa na žiaka nevzťahuje výnimka na prekrytie horných dýchacích ciest v zmysle aktuálneho 

rozhodnutia ÚVZ SR, žiak nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest alebo jej 

stanovený ekvivalent v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR (tak ako to ustanovuje aktuálne 

platná vyhláška UVZ SR) všade vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy, vrátane svojej triedy, 

ak nie je určené inak nariadením ÚVZ SR.  

 

4. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, zabezpečí počas prestávok časté a intenzívne vetranie.  

 

Zákonný zástupca  

1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a 

pri odchode žiaka zo strednej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými 

ochrannými pomôckami alebo ich stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami 

ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

 

2.  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade 

potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

 

3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy.  

 

4. Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný 

zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa 

žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je 

povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia 

ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva 

školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf 
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5. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe 

nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (alebo plnoletý 

žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie). 

 

6. Pri prerušení školskej 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.  

 

7. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto 

situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy.  

 

8. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená 

lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.  

 

9. V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:  

a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo    

všeobecným lekárom), 

b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)  

predloží pri návrate žiaka do školy „potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a 

dorast alebo u plnoletého žiaka všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti),      

a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

 

Informácie k priebehu prezenčnej formy vzdelávania 

1. Cieľom prvého adaptačného týždňa je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k 

bežnému prezenčnému vyučovaniu a minimalizovať stresové situácie. 

Záväzné pravidlá adaptačného obdobia: 

• Od utorka 11.5.2021 do 17.5.2021 nebudú žiaci písať žiadne písomky, testy a nebudú ústne 

skúšaní. 

Hodiny prezenčného vyučovania budú slúžiť na systematizáciu učiva formou frontálneho opakovania, 

realizáciu laboratórnych cvičení, praktického vyučovania, upresnenie prípadných nejasností z dištančného 

vzdelávania. Cieľom tohto obdobia je podpora socializácie a podpora postupného návratu do obvyklého 

režimu. Pedagóg poskytuje žiakom čas na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž. 

Úlohy pridáva postupne, triedny učiteľ koordinuje ich početnosť a frekvenciu. 

 

• Od utorka 18.5.2021 budú žiaci ústne skúšaní a budú písať písomky/testy (v rozsahu 1 posledného 

preberaného tematického celku) v počte 1 za deň. Testy budú vopred oznámené a zapísané na EduPage. 

 

Košice 6.5.2021 

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 


