
POZNÁMKA: Bez obmedzení sa myslí bez nutnosti testovania. Zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, 

policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre). 

 

Základná škola, Školská č.299/11, Skýcov 

Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Manuál návratu do škôl 2021 vydaný v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, 

Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, 

rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu, športu a podľa pravidiel COVID 

AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú 

situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky. 

 

FORMY VZDELÁVANIA PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH  

 

 materské školy vo všetkých stupňoch COVID AUTOMATU okrem IV. stupňa 

varovania pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení;  

 v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v 

termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci základných a stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne 

bez obmedzení;  

 v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v 

termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole v okrese vyučujú prezenčne bez 

obmedzení a žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, sa vyučujú dištančnou 

formou do absolvovania testovania;  

 v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, 

potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole vyučujú prezenčne na prvom 

stupni bez obmedzení a žiaci v špeciálnej škole bez obmedzení. Ďalej v základných 

školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách 

(najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, 

ak podmienky neumožňujú Manuál obsahuje 1. Formy vzdelávania po vianočných 

prázdninách 2. Testovanie v roku 2021 3. Druhy testovania 4. Možnosti testovania 5. 

Financovanie 6. Prvé testovanie 7. Následné testovanie 8. Internáty 9. Školský klub detí, 

Základná umelecká škola, Jazyková škola a Centrum voľného času 10. Metodické 

usmernenie k VVČ 2 žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žiaci druhého stupňa 

základných škôl a žiaci stredných škôl, okrem žiakov v končiacich ročníkoch, sa 

vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;  

 v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom v 

termíne od 11. 1. 2021 sa v základnej škole vyučujú prezenčne len žiaci zákonných 

zástupcov „kritickej infraštruktúry“. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré 

sa starajú o deti zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry,“ ostatné školy 

zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania.  

 Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného času po skončení 

vianočných prázdnin budú postupovať v zmysle ďalších rozhodnutí Pandemickej 

komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného 

zdravotníctva SR, následného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a 

podľa pravidiel COVID AUTOMATU.  


