
P O K Y N Y    K    N Á S T U P U   D O    Š K O L Y  

od 11. 05. 2021 

 

Vyučovací proces 

1. Vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje pre I. až III. ročník od 11. 05. 2021 podľa aktuálne platného 

rozvrhu. 

2. Prvá vyučovacia hodina v deň nástupu do školy bude triednická  hodina s triednymi učiteľmi v kmeňových 

učebniach. 

3. Žiaci I.G triedy pokračujú v praktickom vyučovaní podľa pokynov vyučujúcich predmetu PRX. 

 

Hygienické opatrenia 

4. Od 10. 05. 2021 je Žilina zaradená v I. stupni varovania → ružová farba, a pre vstup do školy platia 

nasledovné pravidlá: 

 všetci žiaci navštevujú školu bez testu,   

 plnoletí žiaci a zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov vypĺňajú  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri 

prvom nástupe do školy a vždy pri prerušení vyučovania na viac ako 3 dni) prostredníctvom 

formulára v Edupage 

5. Žiak nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest alebo jej ekvivalent v súlade 

s aktuálne platnými opatreniami UVZ SR (Vyhláška ÚVZ SR 175/2021 zo dňa 15. 04. 2021). 

6. Odporúča sa, aby rodičia zabezpečili na každý deň minimálne 2 rúška a papierové vreckovky. 

7. Opatrenia školy budú založené na princípe ROR → rúško – odstup – ruky.  

 

Absencia žiakov 

8. Pri každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov 

a sviatkov) sa predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (cez EduPage). 

9. Pri prerušení dochádzky žiaka v trvaní 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. 

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

informuje triedneho učiteľa. Povinnosťou rodičov je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom. 

 

 

V Žiline 06. 05. 2021       


