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Vec:  Aktuálne informácie k testovaniu žiakov ZŠ Starozagorská 8, Košice (ďalej len škola) 

v súvislosti so začiatkom školského roka 2021/2022 

 Vážení rodičia,  

reagujúc na aktuálny vývoj situácie, po informáciách MŠVVaŠ SR 1 a Oddelenia školstva nášho zriaďovateľa 

si týmto dovoľujem upriamiť Vašu pozornosť na nasledovné základné informácie: 
 

• Ministerstvo školstva za účelom udržania bezpečného prostredia v školách na začiatku šk. roka 2021/2022 

umožní rodičom, ktorí o to prejavia záujem – testovanie svojich detí (všetkých – roč. 0.-9. ZŠ, zaočkovaných, 

aj tých, ktorí prekonali COVID-19), a to prostredníctvom:  
 

a) jednorazového testovania kloktacími PCR testami –  

1. Ide o bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým 

roztokom. 

2. Vzory súhlasov potrebných na vykonanie kloktacích PCR testov sú uverejnené na webovej stránke: 

- Príloha č. 1A - „Súhlas dotknutej osoby“:  https://www.minedu.sk/data/att/19222.rtf  

- Príloha č.1B - „Zber údajov“: https://www.minedu.sk/data/att/19003.docx, kde zákonný zástupca 

žiaka uvádza súhlas, že môže byť bez jeho prítomnosti pod dohľadom školy žiakovi odobraná vzorka 

kloktaním za účelom vykonania PCR testu dodávateľovi testov a súhlasí so zberom jeho osobných 

údajov. 

3. Testovanie v priestoroch školy sa bude realizovať v dátume od 2. – 5. 9. 2021 (dátum konania bude 

spresnený). Odber vzorky sa vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky 

zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí 

zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail). 

4. Inštruktážne video je zverejnené na: https://testujemeskoly.sk/, informačný leták na: 

https://www.minedu.sk/data/att/19111.pdf, viac o kloktacích testoch nájdete na stránke: 

https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.   

5. Záujem o kloktací PCR test na našej škole môžete do 25.8.2021 do 16:00 hod. vyjadriť: 

- rodičia žiakov tried 2.-9. ročníka: kontaktovaním triedneho učiteľa (napr. cez šk. vzdel. portál 

bezkriedy.sk); 

- rodičia žiakov tried 1. ročníka, alebo rodičia, ktorí majú problém s prihlásením sa do 

bezkriedy.sk, svoj záujem môžete napísať aj na školský mail: info@zsstarozagorska.sk  

 

b) antigénové samotesty na domáce použitie - 

1. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce 

samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.  

2. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho 

realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje 

niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. 

3. Záujem o antigénové samotesty test v našej škole môžete do 25.8.2021 do 16:00 hod. vyjadriť: 

- rodičia žiakov tried 2.-9. ročníka: kontaktovaním triedneho učiteľa (napr. cez šk. vzdel. portál 

bezkriedy.sk); 

- rodičia žiakov tried 1. ročníka, alebo rodičia, ktorí majú problém s prihlásením sa do 

bezkriedy.sk, svoj záujem môžete napísať aj na školský mail: info@zsstarozagorska.sk  

 

  

 
1 https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/   
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POZN.:  

Vo všetkých prípadoch je testovanie antigénovými samotestami na domáce použitie  i kloktacími PCR 

testami dobrovoľné a bezplatné. Po 25.8.2021 už nebude možné požiadavku na test akceptovať. 

 

• Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich 

dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti uverejnené na: 

https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť 

príznaky, kontaktuje detského lekára. O ďalších inštrukciách k nástupu do školy (2.9.2021) Vás budem 

informovať samostatným oznamom. 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                                                     PaedDr. Alexander Suchan 

                                           riaditeľ školy 
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