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Vec:  Oznam o pokračovaní dištančného vzdelávania žiakov ZŠ Starozagorská 8, 

Košice (ďalej len „naša škola“) po 8.2.20121  
 

 

 

 Vážení rodičia, žiaci a pedagogickí zamestnanci, 
 

V zmysle Príkazu primátora mesta Košice č. 8/2021 na vykonanie záchranných prác počas 

vyhlásenej mimoriadnej situácie zo dňa 6.2.2021 sa na základe odporúčania RÚVZ so sídlom 

v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania  Krízového štábu mesta 

Košice sa s účinnosťou od 6.2.2021 na území mesta neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, a to až do odvolania. 

Výnimku tvorí: fungovanie školského klubu detí určených pre zákonných zástupcov 

pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie 

chodu hospodárstva a verejného života, a fungovanie zariadenia školského stravovania v ŠKD detí  

spomenutých zákonných zástupcov. 

Zároveň v zmysle §1 Vyhlášky č. 45/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa v 

období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 školám nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb 

podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok a v zmysle §2 uvedenej 

vyhlášky sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov škôl a školských zariadení, okrem zamestnancov 

podľa § 2 ods. 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje na 

osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o 

negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. 
 

Na základe vyššie uvedeného týmto ruším účinnosť svojho dokumentu Pokyny k prevádzke ZŠ 

Starozagorská 8, Košice, k jej vnútornému režimu a podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany žiakov 

po 8.2.2021 zo dňa 4.2.2021 ako aj úlohy a povinnosti, ktoré z neho vyplývali. Dňa 8.2.2021 sa teda 

na našej škole neuskutoční administratívno-prevádzková časť prípravy nástupu žiakov a učiteľov 

ani na ňu nadväzované plánované vyučovanie v nasledujúcich dňoch. Taktiež nedôjde k pôvodne 

plánovanému preberaniu tlačív rodičov a zamestnancov (8.2.2021). Naša škola bude po 8.2.2021 

naďalej poskytovať: 

: vzdelávanie všetkých žiakov školy v dištančnej forme, 

: zabezpečovať činnosť ŠKD a ŠJ pre žiakov zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej 

infraštruktúre. 
 

 

Ďalšie informácie a podmienky organizácie sa budú upravovať podľa vývoja aktuálnej 

situácie. 
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