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• • 

Vážení rodičia, žiaci 

žiakov ZŠ Starozagorská 8, Košice 

• • 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice 

.......... 249/30/2022 Suchan/ 055-7894 189 7.1.2022 
 

Vec:  Aktuálne informácie k prevádzke ZŠ Starozagorská 8, Košice (ďalej len škola) a k jej 

vnútornému režimu od 10.1.2022 

 Vážení rodičia a žiaci,  

 reagujúc na aktuálny vývoj situácie a v súvislosti a zverejnenia nového rozhodnutia ministra Vás chcem týmto  

upozorniť na niekoľko informácií týkajúcich sa prevádzky školy: 
 

• Škola postupuje v zmysle aktuálnych - Rozhodnutí MŠVVaŠ SR 1 a v súlade so Školským semaforom 2. 

• Pred nástupom do školy naliehavo odporúčam otestovanie dieťaťa na COVID-19 dňa 9.1.2022. Rodič 

predkladá pred vstupom do školy (10.1.2022) a po každom ďalšom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a 

viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“ žiaka 3.  

• Pre každého návštevníka školy (dohodnutého s riaditeľom školy, resp. jeho zástupkyňou) platí, že je povinný  

predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“ 4. 

• Pre rekonštrukciu južného vchodu bude vstup do budovy možný po obvyklom rannom filtri (meranie teploty, 

dezinfekcia rúk) len cez hlavný vchod, a to nasledovne: 

: žiaci tried 1.A – 4.B v čase 7,30-7,50 hod. 

• : žiaci tried 5.A – 9.B v čase 7,50-8.10 hod. 

• Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje 

opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z. z.). 

• V prípade pozitívneho výsledku  Ag samotestu žiaci  z  triedy  (okrem  tých,  ktorí  si  uplatňujú  výnimku  

z karantény a  neprejavujú  príznaky  COVID-19),  ktorí  boli  v  úzkom  kontakte  s  pozitívnym  žiakom  

počas  obdobia  2  dní  pred  jeho testovaním  Ag  samotestom,  idú  do  karantény.  Rodič  o pozitivite dieťaťa 

bezodkladne informuje triedneho učiteľa, všeobecného lekára pre deti a dorast a prihlási dieťa na PCR test cez 

stránku Národného centra zdravotníckych informácií 5. 

• Ak rodič svoje dieťa nechal zaočkovať, môže si pri nariadení karantény z dôvodu výskytu pozitívneho 

výsledku na COVID-19 v triede uplatniť výnimku z karantény po predložení škole „Oznámenia o výnimke z 

karantény“ 6.  

• Pre školu platí nutnosť zabezpečiť minimalizovanie miešania žiakov/zamestnancov a striedania miestností pri 

vyučovaní. Z tohto dôvodu nebude možné spájanie skupín na hodinách vyučovacích predmetov: NBV a ETV. 

Z rovnakého dôvodu od 10.1.2022 (zatiaľ s platnosťou na január 2022) nebude možné zabezpečiť pobyt 

v ŠKD (pre dĺžku pobytu žiaka viac ako 1 hodinu) všetkým prihláseným žiakom, ale len pre žiakov tried s 

najväčším počtom žiakom. Pobyt v ŠKD, ktorý končí o 16,30 hod. bude škola od 10.1.2022 (do odvolania) 

zabezpečovať len pre žiakov nasledovných tried: 

: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B. 

• Ustanovenia uvedené v dokumente Aktuálne informácie k prevádzke ZŠ Starozagorská 8, Košice a k jej 

vnútornému režimu od 6.12.2021 7 zo dňa 2.12.2021 ostávajú v platnosti. 
 

Ďakujem za pochopenie a prajem všetkým veľa zdravia. Uvedené informácie a podmienky organizácie sa budú 

upravovať podľa vývoja aktuálnej situácie.  
 

 

                                                                                                                                     PaedDr. Alexander Suchan 

                                           riaditeľ školy 

 
1 https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/      
2 https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/   
3 https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/  
4 https://www.minedu.sk/data/att/21288.docx  
5 https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php  
6 https://www.minedu.sk/data/att/20999.docx  
7 https://zsstarozagorska.sk/wp-content/uploads/2021/04/Aktualne-informacie-RS-k-prevadzke-a-vnut.-rezimu-ZS-a-SKD-k-6.12.2021_webZS.pdf   
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