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Oznámenie o obnovení školského vyučovania v 5. ročníku SZŠ 
a prevádzky Súkromného školského klubu detí  

 
Vážení rodičia, 

 

zriaďovateľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice (ďalej „SSŠ“) 
v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade 
s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u rozhodla o obnovení 
školského vyučovania v 5. ročníku SZŠ a obnovení prevádzky Súkromného školského 
klubu detí (ďalej „SŠKD“) s účinnosťou od 26. apríla 2021. Doba prevádzky 
popoludňajšieho SŠKD bude od 7.00 hod do 16.30 hod.  

 

1. Testovanie 

 Pri nástupe žiaka do školy je potrebné vyplniť aktuálne Čestné vyhlásenie a súhlas so 
spracovaním údajov a Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase (viď 
Príloha č.1  a  Príloha č. 2 ) a predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku RT - PCR 
testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného 
zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti alebo sa preukázať, že spĺňa 
niektorú z výnimiek preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 podľa 
Vyhlášky č. 187/2021 ÚVZ SR zo dňa 16. 4. 2021.  

 Platnosť testov – test žiakov a zákonných zástupcov, od ktorých je vyžadovaný, platí 
maximálne sedem kalendárnych dní. 

 Pri podozrení, resp. ochorení na COVID-19 v škole, riaditeľka SSŠ môže rozhodnúť 
o predložení potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 žiakov 
a zákonných zástupcov aj skôr ako v sedemdňovej frekvencii. 

 SSŠ  podľa Zmluvy o prenájme nebytových priestorov nemôže umožniť testovanie  
priestoroch školy. 
 

2.  Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v škole 

 V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 z 15. 4. 2021 sa všetkým osobám nariaďuje riadne 

prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa).  

 

3. Školská dochádzka 

 Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z uvedeného dôvodu 
sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania:  
a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, ak je táto zákonným 

zástupcom riadne nahlásená, 
b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou v súvislosti 

so vzdelávaním svojho dieťaťa, ktoré bude realizované formou zadávania úloh.  Ak tak 
zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované 
za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka SSŠ je povinná kontaktovať 
ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,  

c) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič 
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu b, žiak môže byť komisionálne preskúšaný 
z učiva daného ročníka,  

d) zákonný zástupca žiaka v takomto prípade nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.  

 Je v záujme žiaka, aby sa  zúčastňoval prezenčnej formy výučby.  
 



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

 

4. Stravovanie 

 Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni od 26. 4. 2021.   

 Nezáujem o stravovanie od 26. 4. 2021 je potrebné oznámiť triednej učiteľke 
najneskôr do 26. 04. 2021 do 08.00 hod. telefonicky alebo mailom. 

 V prípade, že stravník nebude do uvedeného termínu odhlásený a zároveň jedlo ani 
nepreberie, v súlade s platnými aktuálnymi nariadeniami náklady na neodobratý obed 
vo výške 1,20 € uhradí  zákonný zástupca.  

 Prihlasovanie a odhlasovanie obedov v ďalších dňoch je potrebné riešiť s vedúcou školskej 
jedálne (kontakt: 055/6440956) najneskôr ráno do 8.00 hod. 

 

5. Dezinfekcia 

 Riaditeľka školy zabezpečuje  dôkladnú  dezinfekciu všetkých  priestorov SSŠ.  

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí 
zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne. Upratovanie a dezinfekcia 
toaliet je realizovaná najmenej dvakrát denne. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu 
vstupných priestorov  a dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich 
okolia, ktoré sa dezinfikujú minimálne dvakrát denne. 

 

Pri prezenčnej forme vzdelávania od 26. 4. 2021 sa riadi SSŠ a SŠKD :  

a) rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, manuálom „Návrat do škôl“ 
(od 26. 04. 2021) a „Covid – školským semaforom“ (zelená, oranžová, červená fáza), ktoré 
sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál 
opatrení pre školy a školské zariadenia,  

b) platnými uzneseniami Vlády SR, vyhláškami ÚVZ SR,  
c) celoštátnym COVID automatom,  
d) usmerneniami a rozhodnutiami  RÚVZ v Košiciach. 

 
Poznámka: 

 Výpis slovného hodnotenia  žiaka za I. polrok školského roku 2020/2021  bude odovzdaný 
zákonnému zástupcovi žiaka 26. 04. 2021. 

 Ak žiak alebo zákonný zástupca navštívil počas predchádzajúcich 14 dní rizikovú 
krajinu, je potrebné informovať o uvedenej skutočnosti riaditeľku školy a postupovať podľa 
platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 176 s účinnosťou od 19.04.2021 
(https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach). 

 
 
 
 Mgr. Eva Bednáriková 
  zriaďovateľka a riaditeľka školy  
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