
Základná škola, Školská 10, 044 20 Malá Ida 

 

Informácie                                         

k dobrovoľnému testovaniu                          

v školskom roku 2021/2022 

 

 Pred nástupom do školy mal zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania 

svojho dieťaťa dvoma spôsobmi:  

a) kloktacími testami (jednorazovo, len na začiatku školského roka), 

b) samotestovaním v domácom prostredí prostredníctvom sady 25 ks antigénových 

testov.  

 

1. Realizácia  testovania kloktacími  PCR- testami :  
 

a) Vyzdvihnúť testy u hospodárky školy pani Jenčíkovej 02.09. 2021 (bližšie: Informácie 

k otvoreniu šk. roka). 

b) Kloktací test prosíme zrealizovať v nedeľu 05.09.2021večer. Postupovať podľa návodu 

v krabičke, resp. inštruktážneho videa (pozri príloha)  

c) Krabičku s testom +  vyplnené tlačivom „Čestné vyhlásenie Samoodber“ odovzdať p. 

Jenčíkovej v  pondelok 06.09.2021 do 10:00 hod .  

d) Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS 

alebo e-mailu rodičovi. 

 

Príloha: Inštruktážne video pre školy v Košickom samosprávnom kraji o testovaní  kloktaním:  

https://testujemeskoly.sk 

 

 

2. Samotestovanie v domácom prostredí prostredníctvom sady 25 ks 

antigénových testov 
 

a) Samotestovanie odporúčame realizovať každý pondelok a štvrtok ráno, pred nástupom do 

školy, ale aj pri každom podozrení na príznaky ochorenia Covid 19. 

b) V prípade pozitívneho výsledku testu žiak zostáva doma, rodič kontaktuje detského lekára  

a školu. 

 

Dôležité upozornenie:  

• Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 

žiaka, ktorému sú určené. 

https://testujemeskoly.sk/
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 • V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich 

znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej 

vráti antigénové samotesty okresnému úradu.  

• V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný 

vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako 

súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu. 

 

* O distribúcii samotestov Vás budeme informovať hneď po doručení testov z Ministerstva školstva SR 

na Okresný úrad KE – odbor školstva a  do školy. Následne si ich budete môcť vyzdvihnúť u pani 

Jenčíkovej.  

 

 

Príloha: Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo                     

„Čestné prehlásenie – samoodber“ 

 

Príloha: Informačný leták pre školy v Košickom samosprávnom kraji (pdf, 1.15 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/data/att/19111.pdf

