
Základná škola, Trebišovská 10., Košice 
 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, 

Trebišovská 10, Košice v školskom roku 2021/2022 
 

Zelená fáza: predstavuje stav, keď nie je žiadna osoba s podozrením na ochorenie COVID-19 

(nebola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19), alebo je jedna alebo 

viac osôb podozrivých na ochorenie COVID-19 (t.j. jedna alebo viac osôb súCOVID-19). 

Oranžová fáza: predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad 

naochorenie COVID-19. 

Červená fáza: nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide o 

epidemický výskyt 

 

Podmienky vyučovania: 

 Žiak odovzdá Vyhlásenie o bezpríznakovosti (prostredníctvom EduPage) nie staršie ako  

3 dni a pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni vrátane víkendov. 

 Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško) a mať jedno rezervné rúško. 

 Žiak nebude javiť príznaky na ochorenie COVID-19. 

 

Opatrenia a organizácia školy: 

 Pri rannom nástupe do školy bude žiakom námatkovo meraná telesná teplota. 

 Pri vstupe bude prebiehať dezinfekcia rúk. 

 Žiaci 1. a 2. ročníka vstupujú hlavným vchodom od 7.30 hod. 

 Žiaci 3. a 4. ročníka vstupujú cez 3. pavilón od 7.30 hod. 

 Žiaci 5. a 9. ročníka vstupujú cez 1. pavilón od 7.30 hod. 

 Nástup na obedy bude v určených intervaloch. Rozpis obedov bude zverejnený po zistení 

počtu žiakov prihlásených na obedy a zaslaný prostredníctvom EduPage. 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len so súhlasom riaditeľa školy a 

„Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“. 

 

Školský klub detí: 

 Ranný školský klub detí bude v prevádzke od 6.00 do 8.00 hod. Žiaci 1. a 2. ročníka budú 

vstupovať cez hlavný pavilón a žiaci 3. a 4. ročníka cez 3. pavilón. 

 Popoludňajší školský klub detí bude v prevádzke do 17.00 hod. 

 Pri príchode pre svoje dieťa rodič zazvoní na príslušné oddelenie a čaká vonku. 



Testovanie žiakov: 

 Testovanie žiakov je na dobrovoľnej báze. 

 Uskutoční sa testovanie žiakov na začiatku školského roka - kloktacie PCR testy. Tieto 

testy budú dostávať rodičia na pretestovanie v domácom prostredí na základe zisteného 

záujmu cez EduPage do 26.08.2021 do 10.00 hod. Bez zahlasovania v EduPage nie je 

možné prihlásiť dieťa na testovanie. Návod na testovanie v domácom prostredí tvorí 

prílohu tohto usmernenia. Bližšie informácie a Čestné vyhlásenie - samoodber, ktoré 

odovzdá rodič škole sú zverejnené na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach.  

 V pribehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné 

samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí v počte 25 ks.  Tento balík testov 

budú dostávať rodičia na základe zisteného záujmu cez EduPage do 26.08.2021  

do 10.00 hod. Bez zahlasovania v EduPage nie je možné objednať balík testov. 

 

Organizácia začiatku školského roka: 

 Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v kmeňových triedach dňa 2.9.2021 so 

začiatkom o 8.00 hod. a ukončením o 9.00 hod. Tento deň nie je v prevádzke školský klub 

detí a obedy v školskej jedálni. 

 Dňa 3.9.2021 budú 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom. 

 Od 6.9.2021 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín. 

 

Pokyny pre 1. ročník: 

 Deti do 1. ročníka si vyzdvihne pred školou triedna učiteľka s označením triedy. 

 Od 8.00 hod. sa deti s triednou učiteľkou presunú do tried bez prítomnosti rodičov 

z dôvodu hygienických opatrení. 

 O 9.00 hod. prinesie triedna učiteľka deti pred školu a odovzá ich rodičom. 

 Všetky potrebné informácie sa rodičia dozvedia na triednom aktíve dňa 2.9.2021 o 13.00 

hod. v príslušnej triede 1. ročníka na prízemí školy. Na triednom aktíve môže byť 

prítomný len jeden rodič. Pri vstupe je potrebné vypísať tlačivo „Vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“ vo vestibule školy. 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach


Školská jedáleň: 

 Informácie k obedom sú zverejnené na https://www.sjtrebke.sk/prihlaska-na-stravovanie2  

 Prihláška na stravovanie je zverejnená na https://www.sjtrebke.sk/pokyny-pre-stravnikov 

a je potrebné ju odovzdať dňa 2.9.2021 triednej učiteľke. 

 

Prosíme rodičov, aby rešpektovali toto usmernenie školy 

 

Toto usmernenie sa môže podľa epidemiologickej meniť a dopĺňať. 
 

 

 

 

24. 08. 2021 

 

 

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy 

https://www.sjtrebke.sk/prihlaska-na-stravovanie2
https://www.sjtrebke.sk/pokyny-pre-stravnikov

