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Oznam o predpokladanej organizácii vyučovania žiakov ZŠ Starozagorská 8,
Košice (ďalej len „naša škola“) po Vianočných prázdninách
Vážení rodičia, žiaci našej školy,

aj keď malo ministerstvo školstva ambíciu vrátiť deti do školských lavíc čím skôr, vývoj
epidemiologickej situácie priniesol niekoľko zmien i pre našich žiakov. Podrobnejšie Vás o nich budú
informovať triedni učitelia (napr. cez portál bezkriedy.sk). Dovoľte mi ale, aby som Vás týmto s
oboznámil aspoň so základnými informáciami týkajúcimi sa najbližších dní, aj keď môžu byť
korigované alebo dopĺňané.
V dňoch 8.-10.1.2021 bude na škole (v priestoroch CVČ) mestom Košice zriadené dočasné
odberné miesto (ďalej len “DOM“) pre testovanie občanov mesta Košice /je potrebné si priniesť:
Občiansky preukaz + kartičku poistenca/, a to v nasledovných termínoch:
8.1.2021 v čase 16:00 - 19:00
9.1.2021 v čase 9:00 - 17:00
10.1.2021 v čase 9:00 - 17:00
V týždni od 11.-15.1.2021 sa budú vyučovať všetci žiaci (na 1. i 2. st. ZŠ) len dištančne.
Výnimkou bude možný nástup žiakov ročníkov 1. – 4., ktorých rodičia patria do tzv. “kritickej
infraštruktúry“ štátu alebo žiakov ročníkov 1. – 4., ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Škola je pripravená vytvárať max. 5-členné skupinky žiakov (teraz už bez podmienky nemiešania
žiakov viacerých tried) s jedným ped. zamestnancom povereným celodenným (7.45 – 15.45 hod.,
odporúčaných 8 hodín) dozorom, resp. náhradným výchovným programom alebo činnosťou – nie
vyučovaním (!).
V týždni od 18. – 22.1.2021 sa budú vyučovať žiaci:
: na 1. st. ZŠ prezenčne (s rannou ŠKD od 6.30 hod. + poobede v ŠKD do 16.00 hod. - ak ministerstvo
školstva umožní jeho otvorenie. MŠVVaŠ SR ďalej odporúča pretestovanie aj rodičov (žiakov na 1.
st.). Žiakom (1. st.) sa bude poskytovať strava automaticky podľa ich prihlášok z IX.2020.
: na 2. st. ZŠ len dištančne.
V dňoch 22.-23.1.2021 bude v priestoroch našej školy opätovne zriadené DOM. Tu pôjde ale
o možnosť testovania len zamestnancov, rodičov a žiakov našej ZŠ 1 /priniesť: Občiansky preukaz +
kartička poistenca/, a to v termínoch:
22.1.2021 v čase 16:00 - 19:00
23.1.2021 v čase 9:00 - 17:00
POZN.: Aj žiakovi z 1. st. našej školy a jeho jednému zákonnému zástupcovi (v prípade, že sa
do 15.1.2021, 9.00 hod. nahlási na mail RŠ: riaditel@zsstarozagorska.sk) bude (22.-23.1.)
umožnená mimoriadna možnosť testovania sa na našom DOM, ak z jeho strany vyjadrí svoju
akútnu potrebu.
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Od 25.1.2021:
1. sa počíta (ak nenastanú vzhľadom k aktuálnej situácii zmeny oznámené MŠ VVaŠ SR alebo
zriaďovateľom školy) s prezenčným vyučovaním všetkých žiakov školy, pričom žiak z 2. st. ZŠ a ped.
zamestnanec bude musieť predložiť aktuálny potvrdený negatívny test na COVID-19 (!);
2. sa na našej škole predpokladá (len predbežne, nakoľko treba vziať na vedomie, že ak Predvídateľné
opatrenia podľa rizika v školách a školských zariadeniach z COVID AUTOMAT-u 2 dosiahnu IV.
stupeň varovania, na prezenčné vyučovanie s najväčšou pravdepodobnosťou nenabehneme...)
nasledovný priebeh vyučovacieho procesu:
: žiaci na 1. stupni – podľa pôvodného rozvrhu, od 8.00 hod. prezenčne (príchod od 7.30 –
7.55 hod. s ranným monitoringom teploty);
: žiaci na 2. stupni – počnúc 3. vyuč. hodinou (príchod žiakov – vyzdvihnutie tr. učiteľom od
9.35 – 9.55 hod. s monitoringom teploty), a to 3 - 4 vyuč. hodiny (s upraveným rozvrhom),
nanajvýš však do 13.30 hod.
3. sa bude vydávať obed nasledovne: žiaci na 1. st. špec. tried – od 11.30 hod.
žiaci na 1. st. bežných tried – od 11.55 hod.
žiaci na 2. st. špec. tried – od 12.40 hod.
žiaci na 2. st. bežných tried – od 13.30 hod.
ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
- podľa vyjadrenia ministra školstva sa ruší Testovanie 5. Zároveň sa termín na vyskúšanie a
hodnotenie žiakov za prvý polrok predlžuje do 31. marca 2021;
- pre žiakov 9. ročníka sa Testovanie T9-2021 uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými
termínmi 24. júna a 25. júna;
- štandardné prijímacie skúšky /na SŠ/ sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4.
mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája);
- talentové skúšky prebehnú v dňoch: 5.-7.5. a 12.-14.5.2021;
- počas lockdownu (nateraz do 24.1.2021) – môže zák. zástupca žiaka na 1. st. uplatniť možnosť
ospravedlnenia svojho dieťaťa z vyučovania max. 5 dní;
- Infografika je zverejnená na stránke: https://www.minedu.sk/data/att/18364.png
Všetky podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky
navyše môže zmeniť alebo upraviť i regionálny ÚVZ.
S pozdravom
PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy
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