
DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

Od pondelka 26. apríla 2021  sa obnovuje prezenčná  forma  výučby pre všetkých žiakov.    

Podmienky nástupu do školy :  

 negatívny   test na COVID-19  pre všetkých žiakov nie starší ako sedem dní, 

 negatívny   test na COVID-19  aspoň  jedného zákonného zástupcu neplnoletého 

žiaka. 

ZOZNAM MOM   

ŠTANDARDNÉ MOM: 23.-25.04.2021 

Por.č.: Názov obce Adresa OM Testovacie 

dni 

Otváracia 

doba 

 

Testovaní 

/pozitívni 

1.  Reg. nemocnica 

(objednávkový 

systém) 

ul. Mieru 13 23.04.2021 

24.04.2021 

08:00 – 16:30 

08:00 – 16:30 

 

2.  DZS-M.K.Trans 

 

Námestie 

slobody 1 

23.04.2021 

24.04.2021 

25.04.2021 

08:00 – 16:30 

08:00 – 16:30 

08:00 – 16:30 

 

23.-25.04.2021 

Por.č.: Názov obce Adresa OM Testovacie dni Otváracia doba 

 

1.  Bežovce 

(pre ZŠ Bežovce) 

Bežovce 184 23.04.2021 14:00 – 17:00 

2.  Blatné Remety Blatné Remety 98 24.04.2021 08:00 – 20:00 

3.  Choňkovce Choňkovce 180 23.04.2021 14:00 – 20:00 

4.  Koromľa Koromľa 172 23.04.2021 14:00 – 20:00 

5.  Krčava Krčava 17 24.04.2021 06:30 – 16:30 

6.  Lekárovce Lekárovce 505 24.04.2021 08:00 – 13:00  

7.  Nižné Nemecké Nižné Nemecké 100 24.04.2021 07:00 – 16:00 

8.  Remetské Hámre Remetské Hámre 82 24.04.2021 07:00 – 15:00 

9.  Sobrance ZŠ, Komenského 12 23.04.2021 

24.04.2021 

10:00 – 20:00 

08:00 – 20:00 

10.  Úbrež Úbrež 141 24.04.2021 08:00 – 16:00 

11.  Veľké Revištia 

 

V. Revištia 32 21.04.2021 

24.04.2021 

16:00 – 19:00 

09:00 – 13:00 

12.  Záhor Záhor 121 24.04.2021 08:00 – 15:00 

*OM Sobrance – ZŠ, Komenského 12, dňa 23.04.2021(piatok) v čase od 10:00 do 14:00 

vyhradené pre žiakov škôl a zákonných zástupcov  

 

ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA  OD 26.4.2021 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude 

zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:  

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu 

netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne 

vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri 



chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak 

tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s 

hlásením o jej zanedbávaní,  

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič 

nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva 

daného ročníka, 

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej 

zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. 

V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať 

prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:  

1. ospravedlní absenciu plnoletému žiakovi, ak je táto absencia plnoletým žiakom riadne 

nahlásená škole do 5 dní od začiatku absencie z dôvodu netestovania sa a zároveň plnoletý žiak je 

povinný v priebehu tohto obdobia zabezpečiť kontakt so svojím triednym učiteľom, ktorému 

oznámi, že neabsolvoval testovanie. Vzdelávanie plnoletého žiaka, ktorý neabsolvoval testovanie, 

bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva informácie o 

preberanom učive a zadaných úlohách na edupage alebo v systéme, ktorý škola využíva a tiež 

kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe 

informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z edupage 

alebo iného systému, ktorý škola využíva). Škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí neabsolvovali 

testovanie, dištančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri prezenčnom 

vyučovaní.  

2. Ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích 

dní a plnoletý žiak do 5 dní nekontaktoval školu a triedneho učiteľa, plnoletý žiak môže byť 

komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka. 

 Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského 

poriadku. 

Ak v škole prebieha prezenčné vyučovanie a plnoletý žiak sa ho nezúčastňuje z dôvodu 

neabsolvovania testovania, žiak je povinný odovzdávať domáce úlohy, vypracovávať úlohy, môže byť 

dištančne vyskúšaný a hodnotený. Tým, že škola zabezpečuje prezenčné vyučovanie, žiak má 

možnosť získať materiály na samoštúdium. Škola zabezpečuje ďalšiu formu dištančného vzdelávania 

popri prezenčnom tým, že so žiakom komunikuje, dohodne sa so žiakom na forme zapájania sa do 

procesu (vypracovanie a odovzdávanie úloh, preskúšanie dištančne a pod.) Žiaci môžu byť 

komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo učiteľ nemá dostatok podkladov pre 

hodnotenia žiaka. Je to však iba možnosť, záleží na individuálnom posúdení správania a aktivity 

každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so školou. 

https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf 

 

https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf

