
Žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ nastupujú na prezenčné vyučovanie od 08.02.2021 (pondelok)  

za nasledovných podmienok: 

 jeden zo zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom sa musí zúčastniť 

testovania a  mať negatívny výsledok antigénového testu,  

 Zamestnanci  a rodič žiaka školy sa môžu otestovať v MOM zriadenej pri ZŠ Mojmírova  

v pavilóne A dňa 06.02.2021 (sobota) nasledovne: 

 

od 8:00 – 9:00 hod.  zamestnanci školy 

od 9:00 – 12:00 hod. rodičia 1. a 2. ročníka ZŠ Mojmírova 

od 13:00 – 16:00 hod. rodičia 3. a 4. ročníka ZŠ Mojmírova 

 

 Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. 

 V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa 

nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: 

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,  

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho 

dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo 

formou dištančného vyučovania, po dohode s tr. učiteľkou. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní 

školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ 

školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,  

3.  ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič 

nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva 

daného ročníka,  

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

 

 žiak pri nástupe na vyučovanie bude potrebovať podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

(na stiahnutie pre rodičov v prílohe), pri nástupe v škole bude prechádzať   ranným filtrom, 

 žiak musí mať 2 funkčné rúška (priliehajúce na nos a ústa), hygienické vreckovky. 

Organizácia vyučovania: 

 prevádzka školy začína o 7:30 hod., žiaci prichádzajú do svojich tried 

 prevádzka ŠKD v popoludňajších hodinách je do 16:30 hod. 

 vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu z decembra. 

Školská jedáleň: 

ŠJ oznamuje, že nástupom žiakov I. stupňa od 08.02.2021 prihlasuje všetkých stravníkov na stravu. 

Rodičia, ktorí nemajú záujem o stravovanie svojich detí, nech odhlásia žiaka zo stravovania cez EDUPAGE 

do 07.02.2021 vrátane. 

Poplatok za ŠKD: 

 rodičom, ktorí uhradili poplatok za ŠKD za obdobie od januára – júna, bude poplatok za január 

vrátený na číslo účtu, z ktorého bol odoslaný, 

 rodičia, ktorí uhradili poplatok za január prípadne aj február bude uhradený poplatok za január a 

február prenesený do ďalších mesiacov, 

 rodičia, ktorí poplatok za mesiac február ešte neuhradili, prosíme, aby tak urobili do 12.02.2021 

(piatok) 

 


