
 

Základná škola, Školská 10, 044 20 Malá Ida 

Informácie                                         

k slávnostnému otvoreniu                         

školského roka 2021/2022 

 

Žiaci 2. – 9. ročníkov 

 

- príchod/vstup do školy v čase od 7:30 do 8:00 hod., a to nasledovne: 

a) žiaci spádových obcí:   7:30 – 7:45 hod. 

b) žiaci z Malej Idy + žiaci 1. ročníkov: 7:45 – 8:00 hod.   

- pri vstupe do areálu odovzdá žiak/ rodič kompetentnej osobe vyplnené „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č. 1), resp.  odporúčame, tak ako v uplynulom 

školskom roku,  využiť možnosť vyplniť dané tlačivo elektronickou formou priamo cez 

EDUPAGE (nájdete v priečinku Žiadosti a vyhlásenia (Šetríme čas a naše lesy!)  

- V prípade, že žiak nepredloží toto písomné vyhlásenie, bude sa považovať za príznakového, 

presunie sa do izolačnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si 

dieťa prevezme. V takom prípade máte ešte možnosť dodatočne zaslať vyhlásenie o 

bezpríznakovosti prostredníctvom EDUPAGE alebo poslať scan  vyhlásenia e-mailom. 

- rodič/zákonný zástupca nevstupuje ďalej do areálu/pavilónu; 

- pri vstupe do pavilónu žiak absolvuje ranný filter (meranie teploty; dezinfekcia rúk); 

- medzi základné podmienky vstupu do exteriéru aj interiéru školy  patrí povinnosť prekrytia 

horných dýchacích ciest, tak pre žiakov , ako aj zamestnancov a návštevníkov školy v zmysle 

platnej vyhlášky ÚVZ SR, 

- žiaci sa zdržujú len vo svojej kmeňovej triede, nenavštevujú spolužiakov z iných tried; 

- slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu 

o 8:15  hod.; 

- nasleduje triednická hodina; 

- predpokladaný záver je o 10:00 hod. 

- Prihlásení záujemcovia o PCR kloktacie testy si ich vyzdvihnú u hospodárky školy v čase 

od 7:30 do 10: 00 hod., resp. popoludní od 13:30 do 15:00 hod. .  



 

Základná škola, Školská 10, 044 20 Malá Ida 

 

 

Žiaci a rodičia 1. ročníkov 

 

- príchod/vstup do školy v čase od 7:45 do 8:00 hod. v sprievode rodičov; 

- pri vstupe do areálu odovzdá rodič kompetentnej osobe vyplnené „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“ (príloha č. 1) za dieťa + „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ 

(príloha č. 2) za návštevníka/rodiča. 

- pri vstupe do pavilónu žiak aj zákonný zástupca  absolvuje ranný filter (meranie teploty; 

dezinfekcia rúk); 

- medzi základné podmienky vstupu do exteriéru aj interiéru školy  patrí povinnosť prekrytia 

horných dýchacích ciest, tak pre žiakov , ako aj rodičov/ZZ v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ 

SR. 

- slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu cca 

o 8:15  hod.; 

- nasleduje triednická hodina; 

- predpokladaný záver je o 10:00 hod. 

- Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli pero. 

- Prihlásení záujemcovia o PCR kloktacie testy si ich vyzdvihnú u hospodárky školy.  

 

 

 

 

Školská jedáleň ani školský klub nebudú 02.09. 2021 v prevádzke. 

 

* 
 

Školská jedáleň bude v prevádzke od 03.09. 2021 pre prihlásených stravníkov. 

Školský klub bude v prevádzke od 03.09. 2021 pre prihlásených žiakov                                         

od 11:30 hod. do 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 


