
 
 

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

             Dodatok č. 7 
Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 

 

od 12.04.2021 
Všeobecné informácie 
Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa: 
a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 12.04 2021), 
b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú  
zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, 
c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR, 
d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom 
na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú. 

 
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/11929:1-A1810 s účinnosťou od 12. apríla 2021 sa 

obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni 
a špeciálnych základných školách. 

Žiaci II.stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. 

 

ORGANIZÁCIA PRÍCHODU  A DOBROVOĽNÉHO TESTOVANIA  ŽIAKOV        I.stupňa 
Na začiatku týždňa, z dôvodu plynulejšieho priebehu testovania a preberania tlačív prichádzajú žiaci  (okrem žiakov 

rannej ŠKD) 

• od 7.25 hod.    – vchod C  (predný  vchod do telocvične)  
V ostatné dni prichádzajú žiaci  vchodom B. 

1. Preberania Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti ktorého súčasťou je povinnosť zákonného zástupcu predložiť 
k nahliadnutiu originál negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo 
negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie 
staršieho ako 7 dní  alebo potvrdenia platnej  výnimky z testovania. 

Kontrolu vykoná riaditeľkou školy v súlade s GDPR poverená oprávnená osoba (učiteľ/vychovávateľka) – 
v priestoroch vstupu do telocvične. 
                                                                     !!!!! Bez týchto tlačív nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy!!!! 

 

 

2. Testovanie žiakov – bude prebiehať  v budove telocvične (MOM) 
1. pravidelné  testovanie prostredníctvom antigénových testov zo slín vhodných pre školákov – COVID-19 

Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) je dobrovoľné, určené žiakom, ktorých zákonný zástupca 
podpísal súhlas, 

2. nie sú to testy na vyplachovanie a kloktanie z príspevku Ministerstva vnútra SR. Tieto kloktacie testy sú 
určené primárne žiakom II.stupňa, 

3. pri tomto testovaní je potrebné, aby si žiak odpľul do určenej nádobky (testovaná biologická vzorka), 
4. odber a test z danej vzorky  realizuje zdravotnícky personál, administráciu testovania zabezpečujú 

pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, 
5. v prípade pozitivity u žiaka sa zákonný zástupca riadi platnými usmerneniami a bezodkladne kontaktuje 

lekára. Pozitívny žiak sa nemôže zúčastniť výchovno – vzdelávacieho procesu a v prípade 
neprítomnosti zákonného zástupcu pri testovaní, žiak zostáva v izolácii do jeho príchodu, 

6. po otestovaní sa nebude vydávať žiadny certifikát, celý proces je potrebný pre zabezpečenie čo 
najväčšieho bezpečia žiakov a vyučovacieho procesu. 
 

 



 
 

Pozor zmena !!!  

 Školská dochádzka sa obnovuje pre všetkých žiakov 
I.stupňa a špeciálnej triedy 

 
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 zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

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“.  

 
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.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY ŠKOLY PRI PREZENČNEJ FORME VZDELÁVANIA, ŠKD a ŠJ  - 
zostáva podľa Dodatku č.6 
 

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v 
čo najväčšom rozsahu. 

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

Zákonný zástupca bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom 
výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo 
školy vylúčené. 
 

Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky školy. Zároveň platia aktuálne 

epidemiologické opatrenia. Pokyny je možné meniť vzhľadom na novozistené okolnosti. 

 
 

Akékoľvek nerešpektovanie epidemiologických opatrení prípadne vedomé poskytnutie zavádzajúcich informácií sa 
podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dotknutá osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva (možnosť 
udelenia sankčnej pokuty), resp. v kontexte uvedeného môže jej konanie napĺňať skutkovú podstatu trestného 
činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby!!!  
 
 

V Trnovci nad Váhom, 9.4.2021                                                                                      Mgr. Miriam Žigová 
                                                                                                                                                  riaditeľka školy 
 

 


