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Vážení rodičia, žiaci 

žiakov ZŠ Starozagorská 8, Košice 

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

vnútornému režimu od 6.12.2021 

 Vážení rodičia a žiaci,  

 reagujúc na aktuálny vývoj situácie a v súvislosti so Školským semaforom aktualizovaným z dôvodu 

vyhlásenia núdzového stavu na základe Uznesenia vlády SR č. č. 695 zo dňa 25.11.2021 1, vydania aktuálnych vyhlášok 

Úradu verejného zdravotníctva 2 a zverejnenia nového rozhodnutia ministra Vás chcem týmto  upozorniť na niekoľko 

zmien týkajúcich sa prevádzky školy: 
 

• Škola postupuje v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 25. novembra 2021 (č. 2020/21911:1-A1810 3) s 

účinnosťou od 29. novembra 2021, v súlade so Školským semaforom aktualizovaným k 26. 11. 2021 4. 

• Karanténa žiakov všetkých tried našej školy nariadená RÚVZ v Košiciach dňa 26.11.2021 končí dňom 

5.12.2021.  

• Pred nástupom do školy naliehavo odporúčam otestovanie dieťaťa na COVID-19 dňa 5.12.2021. Rodič 

predkladá pred vstupom do školy (6.12.2021) 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 5.  

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

predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“ 6. 

• 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.). 

• Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného  

zdravotníctva SR 7, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka. Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ  

bola zrušená 25.11.2021. 

• Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe  

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

• Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určila škola (nahlásiť triednej 

učiteľke pravidelne najneskôr do nedele za uplynulý týždeň). Škola odporúča minimálne 1 krát týždenne 

(spravidla v nedeľu večer) vykonať testovanie AG samotestom 8 a jeho výsledok nahlásiť triednemu učiteľovi 

(Domáci samotest). 

• Riaditeľ v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 môže v záujme ochrany zdravia 

neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy , no 

zároveň uplatní výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka. 

 

 
1 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/428/20211125  
2 https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=250&layout=blog&Itemid=153  
3 https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/    
4 https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf  
5 https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/  
6 https://www.minedu.sk/data/att/21288.docx  
7 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf  
8 https://www.minedu.sk/data/att/20838.pdf  
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https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=250&layout=blog&Itemid=153
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https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf
https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/
https://www.minedu.sk/data/att/21288.docx
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/20838.pdf


  

 

• V prípade, že u dieťaťa bude potvrdené ochorenie na COVID-19, alebo podozrenie naň, škola bezodkladne 

zabezpečí jeho:  

a) izoláciu (v miestnosti na II. nadz. podlaží tr. C – oproti schodisku),  

b) odchod do domáceho prostredia cez okamžité vyzdvihnutie žiaka rodičom (+ tel. kontakt s lekárom v 

prípade potreby).  

• 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 9. 

• 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“ 10.  

• 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 6.12.2021 (zatiaľ s platnosťou na december 2021) 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 6.12.2021 (do odvolania) 

zabezpečovať len pre žiakov nasledovných tried: 

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

• Hodiny vyučovacieho predmetu Telesná výchova sa v interiéri budú realizovať iba bez miešania tried. Pri 

spojených triedach sa môže TSV realizovať v exteriéri (prechádzka), alebo budú skupiny rozdelené podľa 

pokynov vyučujúcich TSV. 

• Stravovanie žiakov v školskej jedálni sa uskutočňuje bez miešania tried a skupín. 

• Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka základnej a špeciálnej základnej školy,  

strednej školy a špeciálnej strednej školy na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a  

sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich  

vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od  

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez  

obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 

• Ak  sa  žiak  nezúčastní  vzdelávania  z  akýchkoľvek  dôvodov,  napr.  aj  z  obavy z  ochorenia,  v  škole  

počas  obmedzenia  slobody  pohybu  a  pobytu  zákazom vychádzania  aktuálne  platným  uznesením  vlády  

Slovenskej  republiky,  považuje  sa  to za  ospravedlnenú  neprítomnosť. Ak  to  prevádzkové  podmienky  

umožnia,  riaditeľ školy zabezpečí pre  takýchto  žiakov dištančné vzdelávanie. V prípade, že je trieda na 

prezenčnom vyučovaní a niekoľko žiakov ostane doma rozhodnutím rodiča škola nedokáže zabezpečiť online 

hodiny, žiaci budú dostávať materiál, domáce úlohy a môžu sa prihlásiť k učiteľom na individuálnu online 

konzultáciu počas konzultačných hodín, ktoré im oznámia učitelia. 

• Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 

2021 do 7. januára 2022. 

 

 

Vážení rodičia a žiaci, verím, že sa v tejto náročnej dobe budete správať zodpovedne a nebudete zbytočne 

zneužívať situáciu. Uvedené informácie a podmienky organizácie sa budú upravovať podľa vývoja aktuálnej situácie.  

  

 

                                                                                                                                     PaedDr. Alexander Suchan 

                                           riaditeľ školy 

 
9 https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php  
10 https://www.minedu.sk/data/att/20999.docx  
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