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Oznámenie k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania v 6.-9. ročníku SZŠ
a prevádzky Súkromného školského klubu detí
od 08. 03. 2021
Vážení rodičia,
zriaďovateľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice (ďalej „SSŠ“)
v súlade s dokumentom MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021 k 8. marcu 2021“ a odporúčaním
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach zo dňa 05.03.2021 rozhodla
o obnovení školského vyučovania v 6.-7. ročníku SZŠ a o pokračovaní školského
vyučovania v 9. ročníku SZŠ (z dôvodu možnosti vytvorenia skupiny max. 5 žiakov v triede)
a obnovení prevádzky Súkromného školského klubu detí (ďalej „SŠKD“) s účinnosťou od
8. marca 2021. Doba prevádzky popoludňajšieho SŠKD bude do 15.00 hod.
Oznamujem Vám, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2. marca 2021 účinného
od 08. 03. 2021 zverejneného o 17.30 hod. na https://www.minedu.sk/26599-sk/rozhodnutieministra-s-ucinnostou-od-8-3-2021/ sa podmienky vzdelávania žiakov základných škôl na druhom
stupni nemenia.
V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. 02. 2021 sa žiak a jeden
zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže negatívnym výsledkom testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
V zmysle Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl vydanom
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24.02.2021 „v čiernom okrese ďalej
môže byť prerušené školské vyučovanie prezenčnou formou vzdelávania na základe rozhodnutia
RÚVZ vo forme vyhlášky zverejnenej vo Vestníku vlády. Vydané rozhodnutie RÚVZ je záväzné,
odporúčanie RÚVZ nie. Z uvedeného vyplýva, že v čiernom okrese, pokiaľ nie je vydané
rozhodnutie RÚVZ, je zabezpečovaná prezenčná forma vzdelávania podľa podmienok
uvedených v COVID AUTOMATE, v uznesení vlády Slovenskej republiky, vo vyhláške Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a na to nadväzného rozhodnutia ministra.“
1. Testovanie
 Pri nástupe žiaka do školy je potrebné vyplniť aktuálne Čestné prehlásenie
o bezinfekčnosti (Príloha č. 1) a predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku testu na
ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije
v spoločnej domácnosti.
 Platnosť testov – test žiakov a zákonných zástupcov, od ktorých je vyžadovaný, platí sedem
kalendárnych dní.
 Pri podozrení, resp. ochorení na COVID-19 v škole, riaditeľka SSŠ môže rozhodnúť
o predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 žiakov a
zákonných zástupcov aj skôr ako v sedemdňovej frekvencii.
 SSŠ v súlade so Zmluvou o prenájme nebytových priestorov nemôže umožniť testovanie vo
svojich školských priestoroch z dôvodu, že je v nájomnom vzťahu s Magistrátom mesta
Košice.
2. Školská dochádzka
 Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z uvedeného dôvodu
sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania:
a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
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b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania
svojho dieťaťa, ktoré bude realizované formou zadávania úloh. Ak tak neurobí
v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej
školskej dochádzky a riaditeľka SSŠ je povinná kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o
jej zanedbávaní,
c) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu b, žiak môže byť komisionálne preskúšaný
z učiva daného ročníka,
d) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
Keďže riaditeľka SSŠ obnovila prezenčnú formu výučby, je v záujme žiaka, aby sa jej
zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.
Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle
Školského poriadku SSŠ.

Poznámka:
 Výpis slovného hodnotenia žiaka za I. polrok školského roku 2020/2021 pre žiakov 6.-7.
ročníka SZŠ bude osobne odovzdaný zákonnému zástupcovi žiaka 08.03.2021.
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zriaďovateľka a riaditeľka školy

