
SPOJENÁ ŠKOLA, OPATOVSKÁ CESTA 101, 040 01 KOŠICE 

OZNAM O VYUČOVANÍ  

od 03.11.2020 

pre ŠMŠ, I. stupeň ZŠ a ŠZŠ  

 
1. Nástup detí do špeciálnej materskej školy je dňa 03.11.2020. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom 

testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o 

bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 

22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola 

nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu. alebo antigénového 

testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19. 

3. Nástup žiakov 1. stupňa základnej školy a špeciálnej základnej školy je dňa 03.11.2020. 

4. Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní 

pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o 

bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 

22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola 

nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu, alebo antigénového 

testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19. 

5. Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po 

celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu 

alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 

19.  

6. Žiaci základnej školy, ktorí dosiahli vek 10 rokov sú povinní predložiť po celoplošnom 

testovaní pri prvom nástupe do školy v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu, alebo antigénového 

testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.  

7. Žiaci II. Stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy, praktickej školy a strednej 

odbornej školy sa budú v termíne od 03.11.2020 vzdelávať dištančne. Rozvrh hodín je 

uverejnený pre každú triedu samostatne na našej web stránke - www.stpke.sk. V sekcii Škola 

si nájdete svoj typ školy a konkrétnu triedu pri ktorej je aj rozvrh. 

8. V termíne od 03.11.2020 školský autobus nepremáva. 

 

V Košiciach 30.10.2020                                             PaedDr Mária Čabalová, 

                                                                                         riaditeľka školy     

http://www.stpke.sk/

