
Vážení rodičia, študenti, žiaci, milí kolegovia 

po prázdninách sa opäť pomaly pripravujeme na školský rok 

2021/2022. Rada by som Vám do nového školského roka 

zapriala veľa úspechov, príjemných zážitkov, ale najmä čo 

najviac dní v škole.  

Na našej webovej stránke Vás postupne informujeme o nástupe 

do školy ako aj o najnovších pokynoch MŠVVaŠ SR 

v súvislosti s aktuálnymi opatreniami (prehlásenia, dobrovoľné 

testovanie a pod.). Triedni učitelia s Vami už komunikujú 

prostredníctvom Edupage alebo mailov.  

Prosím, dovoľte mi napísať aspoň niekoľko základných informácií. 

Vyučovanie sa začína vo štvrtok 2. septembra 2021 podľa časového rozpisu, ktorý bol 

zverejnený na našom webe. Žiaci a študenti budú prichádzať do školy podľa časového 

harmonogramu tak, aby sme zamedzili premiešavaniu žiakov z rôznych tried v čo najväčšej 

možnej miere. Keďže v škole prebieha rekonštrukcia – realizácia knižnice a nových tried, chceli 

by sme poprosiť o porozumenie a pomoc. Rekonštrukcia by mala pokračovať vynovením 

respíria a vestibulu, elektroinštalácie aj v iných pavilónoch budovy. Vo vestibule boli zrušené 

železné šatne, ktoré budeme postupne nahrádzať skrinkami pre všetkých žiakov. Z tohto 

dôvodu sa v mesiaci september žiaci nemusia prezúvať.  

O pár dní do školských lavíc zasadnú žiaci a študenti do 22 tried národných programov a 9 tried 

medzinárodných programov. Nový školský rok priniesol aj personálne zmeny. Z dôvodu 

odchodu na zaslúžený pracovný odpočinok odišli z učiteľského zboru: Z. Gašparíková, S. 

Holéczyová, D. Fiebigová, J. Smereková a J. Beňušová, pracovnú pozíciu na inom type školy 

prijala D. Fekiačová. S radosťou by som ale v našom kolektíve chcela privítať a zapriať všetko 

dobré novým kolegom, a to:  

v programe Primary Years Programme - A. Silvester Szabo, I. Higgins, Z. Visser, D. Sírny,  M. 

Makva, B. Jonker, S. Botha, 

v programe Middle Years Programme  a v národných programoch – R. Červenáková, M. 

Saganová, A. Orságová, M. Mikuš, K. Strihová – Calolósio, M. G. Sprockett, C. M. Gair, 

na vrátnici sa bude na nás usmievať namiesto pána Stacha pani Suchobová. 

Keďže v novom školskom roku budú v národných programoch a v MYP programe pracovať 

traja zahraniční lektori, sme veľmi radi, že 14 triedam môžeme výučbu obohatiť aj o túto 

skúsenosť. Veríme, že kombináciou našich učiteľov so zahraničnými lektormi vieme 

zabezpečiť kvalitné vzdelávanie (v niektorých prípadoch sme zvolili systém, že v daných 

triedach žiaci budú mať 1. polrok lektora/učiteľa a v 2. polroku sa skupiny vymenia).  

Potvrdenia o návšteve školy získate prostredníctvom webovej stránky: 

https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/  

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE - Vzhľadom na vysoký záujem o antigénové testy okresný 

úrad testy na domáce samotestovanie naskladňuje. Keď budú k dispozícii, preberieme ich od 

https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/


dodávateľa a následne Vás budeme informovať o ich prevzatí v škole. Zatiaľ sme informáciu, 

kedy budú testy k dispozícií nedostali. O kloktacích PCR testoch pre základnú a ich distribúcií 

Vás bude informovať z. r. š. pre ZŠ, K. Patúcová.  

Opäť začíname nový školský rok s opatreniami súvisiacimi s COVID-19. Chceme preto 

poprosiť všetkých žiakov a rodičov, aby boli dôslední a dodržiavali potrebné opatrenia - určite 

to opäť spolu zvládneme. Vykročme preto do nového školského roka tou správnou nohou. 

 

Všetci žiaci ako aj návštevníci školy sú od 2. 9. 2021 až do odvolania povinní dodržiavať zásady 

R-O-R. 

Rúška – Pri vstupe do budovy školy ako aj počas celého vyučovacieho procesu je žiak povinný 

mať prekryté horné dýchacie cesty ochranným rúškom a druhé rúško mať k dispozícii v taške. 

Odstup – Žiaci sú povinní dodržiavať dostatočné bezpečnostné odstupy, obmedziť fyzické 

kontakty a zdržiavať sa aj počas prestávok v učebniach. Pohyb na chodbách treba obmedziť na 

nevyhnutne krátky čas. Po skončení vyučovania, resp. po obede sa žiaci nebudú zbytočne 

zdržiavať v priestoroch školy ani na školskom dvore.  

Ruky – Pri vstupe do budovy školy ako aj pravidelne počas vyučovania je žiak povinný si 

dezinfikovať a dôkladne umývať ruky. Pred nástupom do školy odporúčame všetkým 

plnoletým študentom respektíve zákonným zástupcom neplnoletých žiakov vyplniť 

prostredníctvom EduPage „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiakov“. Prispejete tým k 

zvýšeniu epidemiologickej bezpečnosti na začiatku školského roku. Zároveň tak napomôžete 

k zvládnutiu podmienok oranžovej fázy školského semafora, ak by nastala taká situácia. Taktiež 

veľmi uvítame „Oznámenie o výnimke z karantény“, ktorú nám viete poskytnúť 

prostredníctvom Edupage. Tieto informácie sú dobrovoľné, ale vie nám veľmi uľahčiť 

a urýchliť proces v prípade, že sa objaví v danej triede Covid-19. Vopred sa vieme pripraviť 

a čo najlepšie zabezpečiť vyučovací proces v dotknutej triede. 

Školská jedáleň bude fungovať za sprísnených hygienických opatrení. Od 6. 9. bude ŠJ 

fungovať v klasických časoch, čiže od 11.30 do 14:00. Vstup do jedálne je možný len v 

ochrannom rúšku (ktoré si žiak zloží až tesne pred konzumáciou) a po dezinfekcii rúk. Z dôvodu 

zabezpečenia odstupov medzi triedami budú žiaci všetkých programov a ročníkov vstupovať 

do ŠJ v sprievode určeného učiteľa a medzi jednotlivými triedami alebo skupinami treba 

dodržiavať bezpečnostné rozostupy, sedenie v ŠJ sa bude takisto realizovať zonáciou pre 

jednotlivé triedy. S presným postupom oboznámia žiakov ich triedni učitelia. Prosím 

o pravidelné sledovanie oznamov vedúcej ŠJ A. Brezničanovej na Edupage pod hlavičkou 

Jedálny lístok. 

Ďalšie opatrenia a viac informácií nájdete v aktuálne platnom školskom semafore na našej 

webovej stránke, prípadne na stránkach ministerstva školstva. 

Všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy prajem príjemný začiatok školského roka 

2021/22. 

Zuzana Butler,  

riaditeľka  

Spojenej školy, Pankúchova 6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuál COVID-19   

Žiak:   

v žiakovej domácnosti je niekto v karanténe, 

zatiaľ bez Covidu-19 

chodí do školy 

žiak má chorého niekoho z domácnosti  ak nemá výnimku z karantény, ostáva doma, 

trieda chodí do školy 

žiak bol označený lekárom ako úzky kontakt  ak nemá výnimku z karantény, ostáva doma, 

trieda chodí do školy 

žiak je pozitívny 

ostáva doma + všetci, ktorí prišli do úzkeho 

kontaktu s ním 2 dni pred jeho otestovaním alebo 

pred prepuknutím príznakov, idú do karantény na 

14 dní od posledného kontaktu – okrem výnimiek 

z karantény 

kontaktujeme RUVZ 

podľa počtu žiakov a učiteľov zvážime dištančné 

vzdelávanie 
  

Zamestnanec:   

zamestnanec má v domácnosti niekoho 

v karanténe, zatiaľ bez Covidu-19 

chodí do práce 

zamestnanec má chorého niekoho 

v domácnosti  

ak nemá výnimku z karantény, ostáva doma, 

kolektív chodí do práce 

zamestnanec bol označený lekárom ako 

úzky kontakt 

ak nemá výnimku z karantény, ostáva doma, 

kolektív chodí do práce 

zamestnanec je pozitívny 

ostáva doma + všetci, ktorí prišli do úzkeho 

kontaktu s ním 2 dni pred jeho otestovaním alebo 

pred prepuknutím príznakov, idú do karantény na 

14 dní od posledného kontaktu – okrem výnimiek 

z karantény 

kontaktujeme RUVZ 

podľa počtu žiakov a učiteľov zvážime dištančné 

vzdelávanie 
  

úzky kontakt = kontakt s pozitívnou osobou:  

a) priamy 

b) menej ako 2 metre a viac ako 15 minút 

c) v interiéri dlhšie ako 15 minút 

d) osoby nemali rúška a chorá osoba kašľala 

a pod. 

 
 

výnimky z karantény: 
u osoby sa nevyskytujú  príznaky Covidu-19 a 

má: 



a)     14 dní po druhej dávke dvojdávkovej 

vakcíny 

b)    21 dní po jednodávkovej vakcíne 

c)    do 180 dní od prekonania Covidu-19 

 


