
Obnovenie prezenčného vyučovania od 26. 4. 2021 

 

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva z 12. apríla 2021, číslo: 2021/12811:1-A1810  

sa od 26. 4. 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka všetkých 

školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u. 

V týždni od 26. 4. 2021 sa okres Malacky bude nachádzať v II. stupni varovania. V súlade  

so školským Covid automatom bude výučba od 26. 4. 2021 prebiehať  na našej škole 

v nasledovnom režime: 

1. Obnovuje sa prezenčné vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka osemročného štúdia. 

2. Žiaci maturitných ročníkov pokračujú v prezenčnej výučbe. 

3. Žiaci 4 – ročného, 5 – ročného a 5. až 8. ročníka 8 – ročného štúdia pokračujú 

v dištančnom vzdelávaní. 

Podmienky nástupu žiakov do školy: 

1. Predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti – prostredníctvom eduPage – najneskôr 26. 4. 2021 

do 7:30.1 

2. Predložiť jedno z vyžadovaných potvrdení za žiaka a jedno z vyžadovaných potvrdení  

za jedného rodiča/zákonného zástupcu žiaka. 

Prehľad platných  potvrdení –  Stredné školy:  

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/#gallery-3 

Potvrdenia predkladá žiak pri vstupe do školy k nahliadnutiu oprávnenej osobe, určenej 

riaditeľkou školy.  

- Potvrdenia sa nezberajú, ani sa nevyhotovuje fotodokumentácia.   

- Potvrdenie môže byť v tlačenej forme alebo v mobile. 

- Žiak, ktorý nepredloží všetky požadované dokumenty, nemôže byť vpustený do školy. 

Prikladáme link na právne stanovisko ministerstva školstva k vybraným situáciám: 

https://www.minedu.sk/data/att/19267.pdf 

 

3. Testovanie žiakov škola nezabezpečuje – kloktacie testy nie sú určené pre stredné školy. 

4. Obed bude zabezpečený v školskej jedálni. Ak nemá študent o obed záujem, musí sa  

z obeda odhlásiť podľa zaužívaného postupu najneskôr do 23. 4. 2021.  

5. Žiak nemusí používať počas vyučovania respirátor, povinné je minimálne rúško. 

6. Žiak je povinný dodržiavať preventívne opatrenia školy.  

https://cloud7j.edupage.org/cloud?z%3A1tLtP6eB2iEO0m0VVuVdEqTaR05eXL8606h3

UjPuOPgv1kXaZQ9wKboaLomN%2By6H 

                                                           
1 V prípade potreby kontaktujte triedneho učiteľa 
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Obnovenie prezenčného vyučovania od 26. 4. 2021 

 

 

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.  

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“. Prípady, kedy 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.  

Od 19. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania 

podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových 

dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej 

forme vzdelávanie len za týchto podmienok:  

- ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov 

alebo žiakov, pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ 

školy a riaditeľ školy hlavne podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia – 

Covid školský semafor (zelená, oranžová a červená fáza),  

- pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole 

sa môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme vydania rozhodnutia vo forme 

udelenia riaditeľského voľna so súhlasom zriaďovateľa,  

- naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný RUVZ z dôvodu 

individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne. 

V Malackách 21. 4. 2021                                                                    RNDr. Elena Krajčírová 

riaditeľka školy 


