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                  Výchovno-vzdelávací proces od 8.3.2021 
 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021 bude 

výchovno - vzdelávací proces v ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany prebiehať nasledovne: 

 

Prvý stupeň 

 

 prezenčne prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom 

práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému 

vzdelávaniu (zvyšní žiaci budú vzdelávaní dištančne) 

 do školy môžu od 8.3.2021 po zvážení zákonným zástupcom nastúpiť všetci žiaci 1. 

stupňa. Vypisujete čestné vyhlásenie č.11 a. 

 negatívny test jedného zo zákonných zástupcov nie starší ako 7 kalendárnych dní 

(alebo podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU), prípadne potvrdenie 

o výnimke, iba k nahliadnutiu 

 žiak prvého stupňa sa netestuje, aj keď presiahol vek 10 rokov 

 čestné vyhlásenie zákonného zástupcu č. 11a – vypisujú zákonní zástupcovia žiakov, 

ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu 

 čestné vyhlásenie zákonného zástupcu č. 11c – vypisujú zákonní zástupcovia žiakov 

s nevyhnutným prezenčným výkonom práce 

 ranný filter – meranie teploty pred vstupom do školy 

 žiaci – rúško v interiéri aj exteriéri 

 dospelí - rúško v interiéri aj exteriéri, od 15.3.2021 respirátor FFP2 

 zákaz vstupu zákonným zástupcom žiaka do priestorov školy s výnimkou 

nevyhnutného času na vyzdvihnutie dieťaťa zo školy alebo ŠKD 

 ŠKD v čase od 6.30 do 16.30 hod. iba pre deti zamestnancov s nevyhnutným 

prezenčným výkonom práce 

 Školská jedáleň v prevádzke pre žiakov a zamestnancov prezenčnej výučby 

 

Druhý stupeň 

 

 pokračuje v dištančnej forme vzdelávania podľa rozvrhu online hodín 

 možnosť vytvorenia skupín 5+1 žiakom, ktorým podmienky neumožňujú prístup 

k dištančnému vzdelávaniu (negatívny test jedného zákonného zástupcu a žiaka) 

 čestné vyhlásenie zákonného zástupcu č. 11a – vypisujú zákonní zástupcovia žiakov, 

ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu 

 školská jedáleň v prevádzke iba pre žiakov a zamestnancov prezenčnej výučby 

 

 

 

Topoľčany  3.3.2021      Mgr. Anna Krajčíková  v. r. 
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