
Základná škola, Ulica Eliáša Lániho 261/7, Bytča 

Návrat žiakov 2. stupňa do škôl od 19. 4. 2021 
 

 od 19. 4. 2021 sa vracajú do školy žiaci 8. - 9. ročníka, 

 od 26. 4. 2021 je plánovaný návrat  žiakov 5. - 7. ročníka 

 

Príprava na návrat do školy: 

 
 Prosíme rodičov, aby informovali triednych učiteľov, pokiaľ žiak či rodina v uplynulom 

období prežili traumatizujúcu udalosť, stratu blízkej osoby atď., aby sme mohli 

spoločne premyslieť  postup adaptácie s ohľadom na jeho potreby. 

 Takisto odporúčame hovoriť so svojimi deťmi, aby sa návratu do škôl  kvôli pretlaku 

skúšania, zlých známok, písomiek neobávali. Prvé dva týždne bude trvať adaptačné 

obdobie so svojimi zásadami. 

 Ak rodičia nesúhlasia s opatreniami štátu v oblasti protipandemických opatrení a 

nariadení, postupujeme podľa rozhodnutí a usmernení ministerstva, uznesení vlády a 

platných vyhlášok ÚVZ SR. Neobhajujeme rozhodnutia nadriadených orgánov, ale 

dodržiavame platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečujeme výchovno –vzdelávací 

proces v prostredí bezpečnom pre deti. 

 

Adaptačné obdobie v škole (2 týždne) 

 
 Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom podmienky pre postupný návrat k 

bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť 

bezpečné prostredie. 

 

Zásady adaptačného obdobia: 

 Prvý týždeň sa budeme venovať najmä socializácii. 

 Prvý týždeň bez skúšania, hodnotenie žiakov prebieha len slovne. 

 Prvý  týždeň  žiadne testy, písomky a pod. Cieľom je postupný návrat do obvyklého 

režimu. 

 Žiakom doprajeme čas na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú 

záťaž. Úlohy pridávame postupne. 

 Zameriame pozornosť na ten vzdelávací obsah, ktorý potrebuje žiak dovysvetľovať 

alebo precvičiť. 
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 Počas adaptačného obdobia sa budú riadiť žiaci kombinovaným rozvrhom hodín, 

ktorý rešpektuje rozsah a časovú dotáciu vyučovacích predmetov odporúčaných 

MŠVVaŠ SR. Prvý deň v škole strávia s triednymi učiteľmi, ktorí pripravia aktivity 

podporujúce socializáciu žiakov. Počas dvoch týždňov budeme  každý deň začínať 

ranným kruhom v triednej komunite. Rozvrh pre jednotlivé triedy bol zverejnený 

žiakom prostredníctvom Edupage. 

 Podľa možností budeme tráviť aspoň 1 hodinu vonku. 

 Po skončení adaptačného obdobia sa vrátime k „normálnemu“ rozvrhu.  

 

Podmienky návratu žiakov na prezenčné vyučovanie: 

 

Základnou podmienkou, ktorú musí žiak splniť pri návrate do školy, je negatívny test žiaka 

i jedného jeho zákonného  zástupcu alebo doklad o prekonaní covidu nie starší ako 3 mesiace. 

 

A: Testovanie kloktaním žiakov 8.-9. ročníka 

 

 kloktacie testy prebehnú v piatok 16.4.2021 v priestoroch telocvične,  

 Časový harmonogram: 

9. roč.: 8:00 – 8:30 h 

8. roč.: 8:30 – 9:00 h 

 Kloktacích testov sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých rodič poskytol súhlas zákonného 

zástupcu s testovaním prostredníctvom aplikácie Edupage. Návod nájdete na 

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u179/e2687 

 Test je vykonávaný prostredníctvom akreditovanej odberovej sady, žiak sa otestuje sám za 

asistencie povereného pedagóga –kloktá čistú vodu. Podľa odporúčaní by žiak hodinu 

pred testovaním nemal jesť, umývať si zuby a žuť žuvačku. 

Inštruktážne video: https://www.youtube.com/watch?v=yf1HvS25CCs 

 Vyhodnocuje sa v akreditovanom laboratóriu  Klinická Biochémia v Žiline PCR testom. 

 Zákonní zástupcovia žiakov sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín 

od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby  prostredníctvom e-

mailu, ktorý bude obsahovať zaheslovaný PDF dokument. Heslo k otvoreniu príde do 

SMS. 
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 Prosíme rodičov, aby v prípade pozitívneho výsledku testu neodkladne informovali 

riaditeľku školy PhDr. M. Torousovú na tel. čísle 0911 552 223 alebo  zástupkyňu RŠ 

Mgr. A. Zubáňovú 0911 552 322. 

 Testovanie je bezplatné. 

 Po obdržaní výsledku podá rodič vyhlásenie cez aplikáciu Edupage - Vyhlásenie o 

bezinfekčnosti 8a (žiaci 2.stupňa ZŠ a SŠ), kde nahrá svoj aj žiakov negatívny 

test. Postup podávania vyhlásenia nájdete na  

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601 

 

B:   AG test alebo potvrdenie o prekonaní covidu 

 

 Žiaci, ktorí sa nezúčastnia kloktania, sa preukážu negatívnym AG/ PCR testom alebo 

potvrdením o prekonaní covidu nie starším ako 3 mesiace a rovnako aj zákonný 

zástupca.  Rodič podáva vyhlásenie cez aplikáciu Edupage - Vyhlásenie o 

bezinfekčnosti 8a (žiaci 2.stupňa ZŠ a SŠ), kde nahrá svoj aj žiakov negatívny 

test. Postup podávania vyhlásenia nájdete na  

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601 

 

 Žiaci, ktorí nenastúpia, sa budú učiť z domu bez online hodín, úlohy im budú zadávané 

a posielané ako ostatným. K uzavretiu koncoročnej klasifikácie im budú nariadené 

komisionálne skúšky. 

 

Školská jedáleň 

 
 Od 19.4.2021 sú všetci stravníci z 8.-9. ročníka  automaticky prihlásení na obedy. 

 Pokiaľ Vaše dieťa z rôznych dôvodov nenastúpi, je potrebné ho individuálne 

odhlásiť. 

 Strava v jedálni bude prebiehať za dodržania hygienicko – epidemiologických 

podmienok v skupinách z jedného triedneho kolektívu. 
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Pobyt v škole 

 

 Podľa novej vyhlášky ÚVZ od pondelka nemusia žiaci a učitelia nosiť v priestoroch 

školy respirátory, stačí rúško. Odporúčame zabezpečiť žiakovi aj náhradné rúško pre 

prípad zašpinenia alebo poškodenia. 

 Rúško si žiak skladá iba na čas nevyhnutný na konzumáciu jedla alebo pitia. 

 Žiak vstupuje do školy najskôr o 7:15 hod. predným vchodom (od pošty), kde prejde 

cez ranný filter merania teploty a dezinfikuje si ruky. 

 Po prezutí prechádza rovno do svojej triedy, v priestoroch chodby sa nezdržuje. 

  Naďalej platia všetky hygienicko – epidemiologické opatrenia, ktorými sa žiaci riadili 

od začiatku školského roka, aby sme vytvorili bezpečné prostredie pre vzdelávanie 

Vášho dieťaťa. 

 

 

Na Vaše prípadné otázky radi odpovieme na tel. čísle 0911 552 322. 

Ďakujeme za spoluprácu. 

Mgr. A. Zubáňová, zrš. 

 

 

 


