
Základná škola s materskou školou Konská 
Školská ulica 399/7, 013 13 Konská 

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia 

Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach              od 

8. februára 2021 nasledovne: 

 

 

1. Školy a školské zariadenia budú otvorené od 8. 2. 2021 tak, ako je uvedené v tabuľke č͘.1͘. 

V prípade, ak prevádzkové možnosti riaditeľov spolu so zriaěovateľom neumožnia 

vykonať testovania zamestnancov, zákonných zástupcov a žiakov podľa tabuľky č͘ 1        

do termínu 8. 2. 2021, termín otvorenia môžu posunúť v závislosti od čo najskoršieho 

realizovaného testovania͘  

2. Testy - ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň    

      jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti͘.   

3. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.  

4.   Platnosť testov - test zamestnancov a zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný, platí   

      sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel.  

5.   Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské 

zariadenia podľa: 

✓ tohto manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 2. 2021),  

✓ „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé 

typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych 

témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia platných uznesení Vlády SR, 

rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,  

✓ celoštátneho COVID automatu,  

✓ miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších 

opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských 

zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.  

 

 

 
Škola /školské zariadenie forma podmienka 

Základná škola - 1. stupeň 
 

prezenčne test zamestnancov a  zákonného 
zástupcu 

Školský klub detí prezenčne test zamestnancov, zákonného 
zástupcu, ak nepredložil škole 

Zariadenia školského 
stravovania 
pri ZŠ (pre ZŠ) 

v prevádzke pre 
žiakov prezenčného 
vzdelávania, u 
ostatných cez 
výdajné 
okienko 

test zamestnancov 
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Základná škola s materskou školou Konská 
Školská ulica 399/7, 013 13 Konská 

Testovanie 

Zamestnanci a zákonní zástupcovia detí a žiakov ZŠ s MŠ Konská sa môžu dať otestovať  

dňa 7. februára 2021 -  telocvičňa ZŠ v Rajeckých Tepliciach, odberné miesto A+B     

v čase od 10,00h -12,00h. 

 

Školská dochádzka  

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. Ak 

tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky a riaditeľka 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“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, 

aby sa prezenčnej formy vzdelávania zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi 

do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

 

Školský klub detí 

ŠKD bude otvorené v štandardnom režime. 

 

 

Školské stravovanie 

 
Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené iba pre deti, ktoré navštevujú vyučovanie 

v škole. Všetky deti, ktoré sú evidované ako stravníci v školskej jedálni, budú od 8.2.2021 

prihlásené na stravu. 

Z toho dôvodu je potrebné v prípade nezáujmu o stravovanie žiaka odhlásiť. 

 

 

V Konskej, dňa 5.2.2021      Mgr. Monika Vysoká 

              riaditeľka školy 
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