
 

Organizácia vyučovania v ZŠ Turie  od 8.2.2021 
 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a pokyny súvisiace s nástupom žiakov 1. stupňa do škôl od 
8.2.2021 bude výchovno–vzdelávací proces uskutočňovaný v súlade s usmernením 
Ministerstva školstva SR nasledovne: 

- prezenčného vzdelávania sa zúčastňujú iba žiaci 1. stupňa ZŠ, 
- podmienkou nástupu je testovanie 1 zákonného zástupcu, resp. potvrdenie 

o prekonaní ochorenia nie staršia ako 3 mesiace, 
- žiaci sa netestujú, 
- zákonný zástupca pred nástupom dieťaťa na vzdelávanie odovzdá podpísané čestné 

vyhlásenie (nájdete na stránke pod týmto dokumentom), 
- žiaci budú vzdelávaní podľa priloženého rozvrhu, 
- na vzdelávanie budú nastupovať od 7,00 hod. a pôjdu rovno do svojich tried, ranný ŠKD 

nebude v prevádzke, 
- ŠKD bude fungovať maximálne do 15,30 hod. 
- z kapacitných dôvodov žiadame rodičov žiakov 4. ročníka, aby umožnili svojim deťom 

odchod zo školy po obede ( je potrebné písomné potvrdenie o čase odchodu dieťaťa 
z ŠKD) 

- dieťa je potrebné prihlásiť na stravu 
 
Školská dochádzka ( manuál Návrat do škôl od 8.2.2021) 
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 alebo formou dištančného 
vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. 
Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej 
dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením ojej 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 v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej 
zúčastňoval  žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa 
eviduje v zmysle školského poriadku. 

 
Žiaci na II. stupni 

• od 8.2.2021 budú naďalej  vzdelávaní dištančne do odvolania, 

• počas dištančného vzdelávania sa budú riadiť priloženými pokynmi a rozvrhom – 
skontrolujte si, prešiel menšou zmenou. 

 

 
                                                                    H. Adámyová,RŠ 
 
 
 

https://zsturie.edupage.org/timetable/

