
Vážení rodičia,  

od pondelka sa majú otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Vyhlásil to minister 

školstva tak, ako to bolo dohodnuté s epidemiológmi a ministrom zdravotníctva. Dohoda 

o otváraní škôl sa ešte musí dostať do znesenia vlády, ktoré musí byť prijaté. Naša škola je 

pripravená na otvorenie, ale nutnou podmienkou na otvorenie je uznesenie vlády a rozhodnutie 

ministra školstva, vedy výskumu a športu SR. O presnom dátume otvorenia školy Vás 

budeme informovať okamžite po prijatí predmetného uznesenia vlády a rozhodnutia ministra 

školstva, vedy výskumu a športu SR.  

Podmienkou prezenčného vzdelávania detí materskej školy a žiakov 1. stupňa základnej školy 

je, že sa  musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v 

spoločnej domácnosti. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 

10 rokov. Test zamestnancov, zákonných zástupcov platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ 

školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie 

od zamestnancov a zákonných zástupcov.  

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, ak má na to škola kapacitné možnosti. 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“. 

Zamestnanci školy a rodičia detí a žiakov sa môžu otestovať priamo v Šarišských 

Bohdanovciach alebo aj v okolitých obciach počas tohto víkendu. 

O postupe a termíne  návratu detí do škôl Vás budeme informovať, preto Vás prosíme, aby ste 

sledovali stránku školy.   

                                 Ďakujeme za pochopenie 


