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    Výchovno-vzdelávací proces  od 26.4.2021 
 

Riaditeľka ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany oznamuje, že na základe Rozhodnutia 

MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 bude výchovno-vzdelávací proces 

v ZŠ Tribečská prebiehať nasledovne:  

 

Všetky ročníky prechádzajú na prezenčnú formu výučby. 

 Príchod do školy je od 7.30 hod., pred vstupom do budovy bude každé ráno 

vykonaný ranný filter, meranie teploty bezdotykovým teplomerom. Pri nameraní 

hodnoty telesnej teploty 37,2 ͦ C a viac, dieťa nemôže byť prijaté do kolektívu. 

Prosíme rodičov, aby do školy posielali iba zdravé deti, bez akýchkoľvek príznakov 

ochorenia COVID-19. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, alebo 

nariadenie karantény, zákonný zástupca o tom bezodkladne informuje triedneho 

učiteľa a vedenie školy. Za týchto podmienok bude dieťa zo školy vylúčené.  

 V škole nie sú povinné respirátory, stačí mať rúško.  

 Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy! Vstup do školy je zákonnému 

zástupcovi povolený iba pri prevzatí dieťaťa po skončení vyučovania alebo ŠKD na 

iba nevyhnutnú dobu pri dodržaní platných opatrení. Je zakázané zdržiavať sa 

v priestoroch školy a školského areálu.  

 Školský klub detí je v riadnej prevádzke pre všetkých žiakov prvého stupňa od 6.00 

do 17.00 hod. 

 Stravovanie v školskej jedálni je v riadnej prevádzke. Mliečna desiata bude tiež 

podávaná. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ na tel.č. 0918626787. 

 V prípade, ak zákonný zástupca žiaka / žiak (podľa pravidiel) neabsolvuje 

testovanie a z toho dôvodu sa dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, 

nahlási túto skutočnosť triednej učiteľke. V tomto prípade škola eviduje 

neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, ale zákonný zástupca je povinný 

zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania, ktoré bude prebiehať formou 

zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 

piatich dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej 

zanedbávaní.  

 Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní 

a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný 

z učiva daného ročníka.  
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PRVÝ STUPEŇ 

 Negatívny výsledok testu aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije 

v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je sedem kalendárnych dní. Prípadne 

potvrdenie o výnimke z testovania, alebo prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 

dní. Iba k nahliadnutiu (v papierovej forme alebo stačí aj v mobile, kópie 

neberieme!). Bližšie informácie o testoch a testovaní sú v dokumentoch Pravidlá_ZŠ 

a Pravidlá_vysvetlivky. 

 Žiaci prvého stupňa sa netestujú, aj keď presiahnu vek 10 rokov. 

 Vypísané čestné vyhlásenie 11a (nové tlačivo), žiak odovzdá triednej učiteľke. 
 

 

DRUHÝ STUPEŇ 

 Negatívny výsledok testu aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije 

v spoločnej domácnosti a negatívny výsledok testu žiaka. Platnosť testu je sedem 

kalendárnych dní. Prípadne potvrdenie o výnimke z testovania, alebo prekonaní 

ochorenia nie staršie ako 180 dní. Žiak bude mať pri sebe k nahliadnutiu svoj test 

a test jedného zákonného zástupcu, prípadne potvrdenia o výnimke (v papierovej 

forme alebo stačí aj v mobile, kópie neberieme!). Bližšie informácie o testoch 

a testovaní sú v dokumentoch Pravidlá_ZŠ a Pravidlá_vysvetlivky. 

 Vypísané čestné vyhlásenie 8a (nové tlačivo), žiak odovzdá triednemu učiteľovi. 

 Rozvrh hodín na tento týždeň je upravený z dôvodu adaptácie a socializácie žiakov. 

Žiaci 9. ročníka majú posilnené vyučovanie matematiky a slovenského jazyka 

a literatúry. 

 

 

Pre zákonných zástupcov a žiakov našej školy je vyhradený termín na testovanie,  v nedeľu 

25.4.2021 od 13.00 do 14.00 hod. v Dennom centre Slnečnica v Topoľčanoch,  sídlisko 

F, vedľa Komfortu, vchod od vežiakov z Podjavorinskej ulice (nie v lekárni Pilulka). Na toto 

testovanie sa netreba vopred objednávať, stačí povedať, že ste zo ZŠ Tribečská.  

 

Všetky informácie sú zverejnené na stránke školy v časti AKTUALITY – Výchovno-

vzdelávací proces od 26.4.2021. 

 

 

Prosíme Vás o rešpektovanie sa navzájom! 

 

 
 
 
 
Topoľčany  23.4.2021     Mgr. Anna Krajčíková  v. r.     
                         riaditeľka školy 


