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Oznam o zmene o pôvodne predpokladanej organizácie vyučovania po 18.1.2021
a ďalšie informácie
Vážení rodičia, žiaci a pedagogickí zamestnanci,

reagujúc na vývoj epidemiologickej situácie od začiatku roka 2021, berúc do úvahy
Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 8.1.2021 č. 2021/9418:2-A1810 1, aplikovaním záverov
a úloh z porady riaditeľov škôl s primátorom mesta Košice zo dňa 14.1.2021 Vás týmto chcem
oboznámiť s nasledovnými aktuálnymi informáciami:
1.

Mnou vydanému Oznamu o predpokladanej organizácii vyučovania žiakov ZŠ Starozagorská 8,
Košice (ďalej len „naša škola“) po Vianočných prázdninách zo dňa 5.1.2021 týmto ruším
ustanovenia jeho 4. a 5. odseku.

2.

V budove našej školy (vchod do CVČ) bude v termínoch: 15.1.2021 od 16.00-20.00 hod. a cez
víkend v dňoch 16.-17.1.2021 od 9.00-17.00 hod. zriadené dočasné odberové miesto pre
bezplatné (Ag) testovanie verejnosti na COVID-19. Pôjde o testovanie zabezpečované
a odporúčané mestom Košice, ktorého cieľom je čo najskôr vytvoriť bezpečné prostredie.

3.

Pôvodne očakávaný návrat detí do škôl v termínoch od 18.1.2021 /žiaci na 1. stupni ZŠ/ a od
25.1.2021 /žiaci na 2. stupni ZŠ/ sa pre nežiaduci vývoj pandémie neuskutoční.

4.

Pôvodne plánované testovanie žiakov a ich rodičov našej školy /v dňoch 22.-23.1.2021/ sa
neuskutoční. Odberné (testovacie) miesto na našej škole - v pôvodne plánovanom termíne nebude požité len pre zamestnancov, žiakov na 2. stupni ZŠ (a ich rodičov) ZŠ Starozagorská 8,
Košice. S našim odberným miestom možno (a to v dňoch 22.-24.1.2021) počítať len ako
s odberným miestom celoštátneho, príp. ďalšieho mestského testovania. Návrat žiakov do škôl sa
pravdepodobne bude podmieňovať iným typom testovania (nateraz len žiakov na 2. st. ZŠ), a to
v termíne, ktorý ešte nebol určený.

5.

Od 18.1.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie (do odvolania), s príp. zmenami Vás oboznámim.

6.

V dňoch od 18.-22.1.2021 bolo, pre vybranú skupinu rodičov žiakov na 1. st. ZŠ, umožnené
počítať s umiestnením žiakov z ročníkov 1. – 4. v našej škole v čase od 7.45 do 15.45 hod.
v škole na tzv. ´náhradnú školskú činnosť´( ŠKD). Vybranou skupinou rodičov sa rozumejú:
: rodičia, ktorí patria do tzv. “kritickej infraštruktúry“ štátu (tu sa myslí napr. zdravotný
pracovník, policajt, vojak, hasič a pod.),
: rodičia, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (lebo mu nebol jeho
zamestnávateľom umožnený homeoffice a nemá možnosť využiť starostlivosť o svoje dieťa
napr. iným členom domácnosti alebo druhým rodičom).
Škola bude z týchto detí vytvárať max. 5-členné skupinky žiakov (bez podmienky nemiešania
žiakov viacerých tried) s jedným ped. zamestnancom povereným celodenným dozorom, resp.
náhradným výchovným programom alebo činnosťou – nie vyučovaním. Takýmto žiakom a
povereným PZ sa bude poskytovať strava (obed) v ŠJ. Prihlásiť sa je však potrebné u vedúcej ŠJ,
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a to najneskôr do 15.1.2021 do 12.00 hod., a to buď mailom na: starozagsj@centrum.sk, príp.
telefonicky: 055/6440956 (stravovanie pre takto prihlásených potom začne od 18.1.2021).
Berúc do úvahy vyššie uvedené podmienky svoj príp. záujem o nástup Vášho dieťaťa v týždni
od 18.-22.1.2021 na ´náhradnú školskú činnosť ´nahláste do 15.1.2021, do 12.00 hod. triednej
učiteľke.
Ďakujem za porozumenie. O prípadných ďalších zmenách Vás budem informovať.

PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy
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