
Milí rodičia,  

na základe dokumentu ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre školský rok 2021/2022, ktorého celé znenie je 

dostupné na našej webovej stránke Vás stručne informujeme o organizácii  nového školského 

roka. 

Opatrenia sú zavedené s cieľom zachovať bezpečné prostredie v škole počas trvania pandémie 

COVID-19. Riadia sa odporúčaniami ÚVZ a sú založené na princípe ROR: 

RÚŠKO - aby sme sa nenakazili vírusmi, ktoré sa šíria kvapôčkovou cestou 

ODSTUP - aby sme nákazu neprenášali medzi sebou 

RUKY - umývame si ich často, aby sme si nákazu nezaniesli do očí, úst, či nosa.   

Dokument MŠVVaŠ MŠ je koncipovaný ako manuál odporúčaní v troch úrovniach: 

ZELENEJ,      ORANŽOVEJ      a ČERVENEJ. 

Našu školu otvárame podľa pokynov platiacich pre zelenú fázu a veríme, že všetci budeme 
maximálne disciplinovaní, aby sme sa do oranžovej a červenej fázy nedostali. Urobíme všetko pre 
to, aby naša škola bola bezpečným miestom pre Vaše deti v  procese vzdelávania a výchovy. 

Z dokumentu vyberáme najdôležitejšie informácie, z ktorých vyplývajú pre Vás nasledujúce 

povinnosti: 

Zákonný zástupca: 

• zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 
do školy a pri jeho odchode domov (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia 
rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR) 

• zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň jednorazové papierové vreckovky 
a minimálne dve rúška (aspoň jedno náhradné je treba mať pri sebe v prípade 
potreby)  

• pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá čestné prehlásenie o jeho 
bezpríznakovosti, príp. aj oznámene o výnimke z karantény 

• prehlásenie o bezpríznakovosti predkladá aj po každom prerušení dochádzky svojho 
dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov 
a sviatkov) 

• žiak s príznakmi ochorenia musí zostať doma a jeho zákonný zástupca bezodkladne o 
tejto situácii informuje triedneho učiteľa a ten riaditeľku školy 

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

Ďalšie odporúčania vychádzajúce z usmernenia:   



• V tomto školskom roku majú rodičia možnosť bezplatného otestovania svojho dieťaťa 
v domácom prostredí kloktacími PCR testami alebo antigénovými testami vo forme 
krátkych tyčiniek. Testovacie sady sme objednali na základe Vášho záujmu, 
o podrobnostiach Vás budeme informovať, keď dostaneme pokyny z okresného úradu. 

• Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Výnimku 
majú žiaci prvého ročníka. V deň otvorenia školského roka ich môže v budove školy 
sprevádzať jeden zákonný zástupca. Počas nasledujúcich dní už prvákov preberá 
triedna učiteľka, resp. iný pedagogický zamestnanec pri vchode do budovy školy. 
Vstup detí bude zabezpečený plynulo od 7.15 h. Odporúčame minimalizovanie 
zhromažďovania osôb pred školou.   

• V miestnosti kde sa trieda zdržuje, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.  

• Obmedzíme striedanie skupín a miestností podľa priestorových možností našej školy. 

• Prestávky budú žiaci tráviť v triedach, aby sa predišlo premiešavaniu skupín.  

• Žiaci budú upozorňovaní na dodržiavanie respiračnej etikety  pri kašľaní a kýchaní.  

• Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Priestory sú dezinfikované a dôkladne čistené 
podľa sprísnených usmernení. 

• Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter  (meranie teploty a dezinfekcia rúk). 

• Telesná výchova sa realizuje najmä v exteriéri.  Telocvičňu budeme využívať 
v prípade nepriaznivého počasia za dodržania platných hygienicko-epidemiologických 
predpisov.  

 

Organizácia začiatku školského roka 2. septembra 2021: 

 

• Žiaci prídu do školy na 1. VH (do 7.40 h). Do areálu školy vstupujú všetkými bránami. 
Pre vstup do budovy využijú jeden z dvoch vchodov, aby sme zabezpečili rozostupy 
žiakov.  

• Každý žiak musí mať rodičom podpísané čestné prehlásenie o bezpríznakovosti.  

Odovzdať ho môžete nasledujúcich spôsobov: 

1) odoslať ho škole prostredníctvom aplikácie EDUPAGE - najjednoduchšia možnosť 
2) ručne vypísaný a naskenovaný dokument poslať e-mailom  
3) elektronicky vypísaný dokument v programe MS Word poslať e-mailom  

adresa: skola@zstrencturna.sk 

Tlačivo nájdete v prílohe tohto oznamu. 

V prípade, že nemáte možnosť tlače doma, formuláre, budú k dispozícii 30. a 31. 8. na 
sekretariáte školy.  

Žiaci si prinesú prezuvky, žiaci 2. až 9. ročníka aj pero a zápisník. 

• V triedach dostanú žiaci pokyny k vyučovaniu, rozvrh hodín i stravovania a budú 
informovaní o opatreniach školy v súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19. 

• Všetci žiaci majú povinnosť v interiéri školy nosiť rúška. Do budovy teda vstupujú v 
rúšku, pri vstupe prejdú ranným filtrom, t.j.  bude im zmerané teplota a dezinfikované 
ruky. Potom sa prezujú a vojdú do svojej triedy.  

• V triedach dostanú žiaci pokyny k vyučovaniu, rozvrh hodín i stravovania a budú 
informovaní o opatreniach školy v súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19. 

• Žiaci prvého ročníka sa zhromaždia na pešej zóne medzi školou a obecným úradom. Tu 
budú privítaní, zoznámení so svojimi triednymi učiteľmi, pedagogickými asistentmi 
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a vychovávateľkami. Potom budú pri bráne školy slávnostne pasovaní za prvákov. 
Následne prejdú do budovy v sprievode (žiaľ, v tomto roku len jedného) rodiča. Tak ako 
ostatným, bude im zmeraná teplota a dezinfikované ruky. Prváci si vyskúšajú prvé 
prezúvanie, topánky si uložia do svojich skriniek. Rodičia im môžu pritom asistovať – 
veríme, že sa Vám pritom podarí dodržať aj primerané odstupov. Odporúčame radšej 
počkať, aby sa na lavičke a okolo skriniek netvorili zhluky. Následne prejdete do svojej 
triedy, kde deti po prvýkrát zasadnú do školských lavíc a pani učiteľka i pán učiteľ Vás 
zoznámia so všetkými potrebnými informáciami. 

• Po vstupe prvákov do triedy bude slávnostné otvorenie školského roka 
prostredníctvom školského rozhlasu. 

• Žiaci odchádzajú zo školy najneskôr o 9.00 h. Školský klub detí ani školská jedáleň 
v tento deň ešte svoje služby NEPOSKYTUJÚ.  

• Ich prevádzka sa začína v piatok 3. septembra. Činnosť ranného ŠKD je od 6.00 h. 

• V piatok 3. 9. sa bude na 1. stupni vyučovať 4 hodiny pod vedením triednych učiteľov (t.j. 
do 11.15 h). Na 2. stupni budú mať žiaci 1. VH triednickú hodinu a vyučovanie končí 5. VH. 
Podľa kompletného rozvrhu sa začne vyučovať v pondelok, pričom budeme rešpektovať 
aktuálne opatrenia. 

 

 

 


