
Činnosť ZŠ s MŠ Kamenná Poruba od 12. 4. 2021 

S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky 

č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia 

vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 

obnovuje sa školské vyučovanie v 

a) materských školách,  

b) základných školách na prvom stupni,  Rozhodnutie ministra školstva:  19211.pdf (minedu.sk) 

Od 12. apríla 2021 na našej škole platí: 

 

Materská škola  

➢ Činnosť MŠ bude zabezpečené  pre všetky prihlásené deti  - čestné vyhlásenie rodičov 11a)  

je zverejnené, 

➢ naďalej ostáva v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti 

musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní (táto podmienka musí byť splnená). 

I. stupeň ZŠ 

➢ Prezenčné vyučovanie v ZŠ (v škole)  bude zabezpečené: 

a)  pre všetkých žiakov 1. – 4. ročníka  

➢ naďalej ostáva v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti 

musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní (táto podmienka musí byť splnená). 

II. stupeň ZŠ  

➢ Pokračovanie dištančnej formy vzdelávania (online z domu), podľa dohodnutých pravidiel a 

rozvrhu hodín (od 19. 4. 2021 sa chystá zmena podľa aktuálnych opatrení a usmernení) 

činnosť ŠKD 

➢ Pre prihlásených žiakov I. stupňa ZŠ, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (v škole) v bežnom 

režime popoludní,  

➢ ranný školský klub nie je otvorený. 

činnosť ŠJ 

➢ Školská jedáleň varí stravu pre deti, žiakov a zamestnancov prezenčnej formy vzdelávania,  

➢ prihlasovanie a odhlasovanie stravy si rodičia zabezpečujú obvyklým spôsobom 

prostredníctvom Edupage. 

 

Školská dochádzka  

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 jej zanedbávaní,  

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“.  

https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf


 

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.  

 

Je v najlepšom záujme dieťaťa/žiaka, aby sa  zúčastňovalo dieťa/ žiak prezenčnej výučby  v 

čo najväčšom rozsahu. 

 

https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf 

 

Škola naďalej dodržiava a uplatňuje sprísnené hygienicko-epidemiologické pravidlá chodu školy. 

 

 

Mgr. Zuzana Maniaková, r.š. 
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