
Základná škola, Školská 10, 044 20 Malá Ida 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

September nám nezadržateľne klope na dvere a s ním aj nový školský rok. 

V mene všetkých zamestnancov školy Vás srdečne pozývam na 

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 

spojené s uvedením do prevádzky nového pavilónu. 

Tešíme sa na Vás v pondelok 5. septembra 2022 o 8:30 hod. 

 

PROGRAM 5. septembra 2022: 

7:45 – 8:00 hod:  príchod žiakov 2. – 9. ročníkov do tried 

8:15 – 8:30 hod.:  presun žiakov 2. – 9. ročníkov na druhú plošinu v sprievode triednych učiteľov 

   príchod žiakov 1. ročníkov v sprievode rodičov na druhú plošinu 

8:30 – 9:00 hod.: Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 

9:00 – 9:30 hod.: Slávnostné uvedenie do prevádzky nového pavilónu 

9:30 – 10:20 hod.: Organizácia školského roka, školský poriadok, dôležité informácie 

(žiaci a TU 1. – 9. ročníka v triedach) 

ŠKD a školská jedáleň – mimo prevádzky. 

NEVYHNUTNÉ! 

S cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách je potrebné pri nástupe do školy predložiť triednym 

učiteľom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Edupage - Žiadosti a vyhlásenia, resp. v 

papierovej podobe - na stiahnutie  príloha č.2  Vyhlásenie  bezpríznakovosti.  

UTOROK 6. septembra 2022 

7:20 – 7:45 hod.: príchod žiakov na vyučovanie (ranný filter dobrovoľný; žiaci sa po prezutí 

presúvajú do svojej triedy) 

7:45 – 11:25 hod.: vyučovanie prispôsobené individuálnym triednym aktivitám s triednymi 

učiteľmi v triedach 1. - 4. ročníka 

7:45 – 12:20 hod.: vyučovanie prispôsobené individuálnym triednym aktivitám s triednymi 

učiteľmi v triedach 5. - 9. ročníka 

11:30 – 17:00 hod.: činnosť ŠKD pre žiakov, ktorý odovzdali zápisný lístok do ŠKD 

11:30 – 13:15 hod.: obedy v školskej jedálni pre prihlásených žiakov 

https://cloud7q.edupage.org/cloud?z%3AHQ3gWYODzNW8HSiZf1rw%2BtFTSPjVqxp1tyRiK1%2BvskVCkN6ROUnJVU1QRhPaWaVl


Základná škola, Školská 10, 044 20 Malá Ida 

STREDA 7. septembra 2022 

7:20 – 7:45 hod.: príchod žiakov na vyučovanie (ranný filter dobrovoľný; žiaci sa po prezutí 

presúvajú do svojej triedy) 

7:45 – 12:20 hod.: v triedach 1. - 4. ročníka  - 1. a 2. hodina TRH, ďalej vyučovanie podľa rozvrhu 

hodín 

7:45 – 13:15 hod.: v triedach 5. - 9. ročníka  - 1. a 2. hodina TRH, ďalej vyučovanie podľa rozvrhu 

hodín 

11:30 – 17:00 hod.: činnosť ŠKD pre žiakov, ktorý odovzdali zápisný lístok do ŠKD 

11:30 – 13:40 hod.: obedy v školskej jedálni pre prihlásených žiakov 

 

ŠTVRTOK/piatok  8./9. septembra 2022 

6:30 – 7:30 hod.: ranný klub ŠKD pre prihlásených žiakov 

7:20 – 7:45 hod.: príchod žiakov na vyučovanie (ranný filter dobrovoľný; žiaci sa po prezutí 

presúvajú do svojej triedy) 

7:45 – 13:15 hod.: vyučovanie  v triedach 1. - 9. ročníka podľa rozvrhu 

11:30 – 17:00 hod.: činnosť ŠKD pre žiakov, ktorý odovzdali zápisný lístok do ŠKD 

11:30 – 13:40 hod.: obedy v školskej jedálni pre prihlásených žiakov 

 

AKTUÁLNE EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA MŠVVaŠ SR: 

 Pred prvým nástupom do školy je potrebné doručiť  triednemu  učiteľovi vyhlásenie o 

bezpríznakovosti - prostredníctvom Edupage,  prípadne vytlačené a podpísané.  Do školy 

môže nastúpiť iba dieťa bez klinických príznakov ochorenia. 

 Antigénové  testy odovzdané žiakom na konci šk. roka 2021/2022 sú určené na dobrovoľné 

testovanie žiaka v šk. roku 2022/2023. Vykonanie testu je potrebné  oznámiť   

prostredníctvom Edupage. Objednávka nových Ag testov MŠVVaŠ zatiaľ nie je plánovaná. 

 V prípade výskytu Covid ochorenia v rodine odporúčame ponechať dieťa v karanténe 5 dní a 

v pri výskyte klinických príznakov kontaktovať svojho pediatra. 

 Nosenie rúšok (respirátorov) je dobrovoľné. 

Viac info: https://www.minedu.sk/data/att/24227.pdf 

 

https://www.minedu.sk/data/att/24227.pdf

