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Obnova prezenčného vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka 

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od pondelka 19.4.2021 obnovuje 

prezenčné  vyučovanie pre   žiakov  8. a 9. ročníka ZŠ Skýcov.  Podmienkou nástupu do 

školy bude negatívny AG alebo PCR test (nie starší ako 7 dní), resp. potvrdenie o prekonaní 

ochorenia žiaka 8.a 9. ročníka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej 

domácnosti. Zákonný zástupca je následne povinný vyplniť  pred nástupom žiaka na prezenčné 

vyučovanie, čestné vyhlásenie (tlačivá k dispozícii aj v obchode Coop Jednota a na webovej 

stránke školy). Žiak sa pred prvým nástupom na prezenčné vyučovanie preukazuje riadne 

vyplneným tlačivom, ktoré si škola uchováva pre prípadné potreby kontroly UVZSR.  

 

 

Testovanie antigénovými testami  sa uskutoční  dňa 17.04.2021 (sobota) v priestoroch 

športových kabín na futbalovom ihrisku obci Skýcov v čase  od 7,00 hod. do 12,00 hod. 

 

 

Ak sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania (z dôvodu netestovania žiaka 

alebo zákonného zástupcu), škola eviduje neprítomnosť žiaka  ako ospravedlnenú 

absenciu a 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. 

Pri nástupe žiakov 8. a 9. ročníka do školy po dlhotrvajúcom dištančnom vzdelávaní 

sa budeme zameriavať aj na postupnú adaptáciu žiakov, preto v týždni od 19. 4. do 23. 4. 2021 

budú mať denne 5 vyučovacích hodín podľa upraveného rozvrhu. Viac informácií im poskytnú 

triedni učitelia. Rozvrh platný od 19.04.-23.04.2021 bude zverejnený aj na stránke školy.  

Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia Rúška – 

Odstup – Ruky/ R -  O – R /. V zmysle vyhlášky ÚVZ SR uverejnenej 15.04.2021 nie sú žiaci 

2.stupňa /8.-9. roč./ základných škôl povinní používať respirátor (je možné použiť aj rúško).  

Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni pre žiakov, ktorí sa prihlasovali na 

stravovanie,  rodič má povinnosť odhlásiť žiaka, ktorý nepríde do školy a obed si nevyzdvihne.  

Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní s upraveným rozvrhom a 

začiatkom prvej vyučovacej hodiny o 7,50 hod. Rozvrh platný od 19.04.-23.04.2021 bude 

zverejnený aj na stránke školy. Predpokladaný nástup na prezenčné vyučovanie je od 26.4.2021. 

 

 

 

PRÍLOHY:  

 rozvrh hodín platný od 19.04.-23.04.2021 pre žiakov II. stupňa ZŠ Skýcov  

 rozhodnutie Ministra školstva s účinnosťou od 19.04.2021 

 vyhláška ÚVZ SR  

 čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka  
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