
               

Základná škola, Školská 295, 049 32 Štítnik 

 

 

Usmernenie k postupnému návratu žiakov do základnej školy 

 

Riaditeľka Základnej školy v Štítniku so súhlasom zriaďovateľa školy – obec Štítnik 

vydáva usmernenie o plánovaných krokoch k postupnému otváraniu základnej školy a návratu 

žiakov po dištančnej forme vzdelávania v súvislosti s ochorením COVID – 19. 

 

Medzi hlavné kritériá obnovenia prevádzky školy patria: 

1. Zlepšenie stavu ochorenia a šírenia sa koronavírusu (zníženie počtu nakazených 

v okrese Rožňava – na základe relevantných údajov od Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Rožňave).  

2. Prechod do červenej farby - II. stupeň varovania COVID AUTOMAT-u 

3. Negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na 

ochorenie Covid – 19 nie starší ako 7 dní (školstvo sa riadi podľa celoslovenského 

COVID AUTOMAT-u, ktorý je  v čiernej fáze) alebo negatívny výsledok PCR testu 

na ochorenie Covid – 19 nie starší ako 7 dní (školstvo sa riadi podľa celoslovenského 

COVID AUTOMAT-u, ktorý je  v čiernej fáze), alebo ak zákonný zástupca žijúci 

v spoločnej domácnosti (poprípade žiak na 2. stupni) prekonal ochorenie Covid – 19 

a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca 

žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu Covid – 19 aj druhou 

dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.  

 

Fázy postupného návratu žiakov do škôl: 

1. fáza – návrat žiakov 1. stupňa základnej školy od 12. apríla 2021 (pondelok).  

PODMIENKA: pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupca žijúceho v spoločnej 

domácnosti so žiakom (viď. bod 3 kritériá obnovenia prevádzky školy).  

2. fáza – návrat žiakov 2. stupňa základnej školy v skupine 5 + 1.  

PODMIENKA: pretestovanie žiaka a aspoň jedného zákonného zástupca žijúceho 

v spoločnej domácnosti so žiakom (viď. bod 3 kritériá obnovenia prevádzky školy).  

3. fáza – návrat žiakov 9. ročníka základnej školy, ak bude okres v II. stupni 

varovania. 



PODMIENKA: pretestovanie žiaka a aspoň jedného zákonného zástupca žijúceho 

v spoločnej domácnosti so žiakom (viď. bod 3 kritériá obnovenia prevádzky školy).  

4. fáza – návrat žiakov 2. stupňa základnej školy, ak bude okres v II. stupni varovania.  

PODMIENKA: pretestovanie žiaka a aspoň jedného zákonného zástupca žijúceho 

v spoločnej domácnosti so žiakom (viď. bod 3 kritériá obnovenia prevádzky školy).  

 

Možnosti testovania sa pred nástupom žiakov a zamestnancov do základnej 

školy: 

1. Odporúčame využiť možnosti pretestovania sa na stálych mobilných odberových 

miestach  v jednotlivých obciach a mestách.   

2. Odporúčame využiť možnosti pretestovania sa v mobilnom odberovom mieste v obci 

Štítnik v dňoch 10. – 11. apríla 2021 (sobota, nedeľa).  

 

Opatrenie pre žiakov: 

1. V prvý deň nástupu do základnej školy žiak 1. aj 2. stupňa prichádza v doprovode 

zákonného zástupcu. Pri žiakovi 1. stupňa sa najmenej jeden zákonný zástupca žijúci 

v spoločnej domácnosti preukáže platným negatívnym výsledkom antigénového testu 

(kritériá obnovenia prevádzky školy viď. bod 3).  Pri žiakovi 2. stupňa sa žiak a 

najmenej jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže platným 

negatívnym výsledkom antigénového testu (kritériá obnovenia prevádzky školy viď. 

bod 3).   

2. Zákonný zástupca v prvý vyučovací deň je povinný vyplniť povinné prílohy pri 

nástupe žiaka na prezenčné vyučovanie. 

3. Žiaci v základných školách – I. stupeň sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR 

používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu 

ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo 

šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov 

budov.“ Žiaci v základných školách – II. stupeň sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ 

SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) 

preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy 

bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a 

požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN 

EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch 

verejnej dopravy.“ 



4. Každý žiak je povinný mať pri sebe v škole najmenej jedno náhradné rúško alebo 

respirátor.  

 

Opatrenia pre pedagogických a odborných zamestnancov: 

1. Zamestnanci škôl a školských zariadení sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR   

používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) 

preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy 

bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a 

požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN 

EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch 

verejnej dopravy.“ 

2. Všetci zamestnanci v prvý vyučovací deň sú povinní vyplniť povinné prílohy pri 

nástupe do zamestnania. 

3. Pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní riadiť sa upraveným rozvrhom dozoru 

v pavilónoch, upraveným rozvrhom dozoru v školskej jedálni, upraveným úväzkom 

vzhľadom na jednotlivé fázy postupného otvárania školy.  

4. Pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní riadiť sa manuálmi a usmerneniami: 

 Návrat do škôl 2021,  

 Manuál COVID školský semafor pre základné školy,  

 Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl,  

 Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021,  

 Pokyny upravujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.  

 

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021 

vychádza z vyhlášky č. 132 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov 

prevádzok a priestorov zamestnávateľa a z vyhlášky č. 133 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia 

k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.  

 

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti nás všetkých odporúčame o zváženie 

pretestovania obidvoch rodičov aj v prípade, že žijú v spoločnej domácnosti.  

 

 



Mgr. Jana Smolková 

                                                                                                                      riaditeľka školy  


