
OTVÁRANIE MATERSKEJ ŠKOLY - 01.03.2021 (pondelok) 

 

Vážení rodičia, 

na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ 

v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto 

Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ od 1.3.2021 bez obmedzení obnovuje školské vyučovanie: 

1. a) materských školách, 

b) základných školách na prvom stupni, 

2. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého 

stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, 

3. obnovuje prevádzku 

a) školských klubov detí, 

b) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode;   

     za podmienok uvedených v materiáli  „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh. 

Tlačivá o bezinfekčnosti k nástupu od 01.03.2021 budete mať k dispozícii pri príchode od triednych 

učiteliek alebo si ho môžete vytlačiť a vypísať: 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti_zákonný zástupca_25-2-2021.pdf 

 

PRIPOMÍNAME, že naďalej platí povinnosť preukázania sa testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením 

o výnimke pri vstupe do priestorov školy. (Vyhláška_47.pdf). 

 

 

TESTOVANIE PRED NÁSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Vážení rodičia, 

     v súvislosti s obnovením prevádzky materskej školy od 01.03. 2021 bez obmedzení pre všetky 

deti, podľa manuálu zverejneného na  webe MŠVVaŠ SR: 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/  

je podmienkou prezenčného vyučovania negatívny test zamestnancov školy  

a jedného zákonného zástupcu dieťaťa. 

  

Z toho dôvodu materská škola a mesto Košice                                                                             

v spolupráci so ZŠ Užhorodská 39, 040 11 Košice 

zabezpečilo testovanie zamestnancov a jedného zákonného zástupcu dieťaťa  

dňa 28.02.2021(nedeľa) od 8:00 hod. do 10:00 hod. podľa harmonogramu. 

HARMONOGRAM 

(testovanie triednych učiteliek, zamestnancov a jedného zákonného zástupcu podľa tried): 

 

TRIEDA ČAS 

5. trieda /Lienky/ od 8:00 hod. – 8:20 hod. 

1. trieda /Sovičky/ od 8:20 hod. – 8:45 hod. 

2. trieda /Slniečka/ od 8:45 hod. -  9:10 hod. 

3. trieda /Včielky/ od 9:10 hod. – 9:35 hod. 

4. trieda /Motýliky/ od 9:35 hod. – 10:00 hod. 

https://www.msmiskovecka.sk/dokumenty/dokumenty-pre-rodicov/Čestné%20vyhlásenie%20o%20bezinfekčnosti_zákonný%20zástupca_25-2-2021.pdf
https://www.msmiskovecka.sk/dokumenty/dokumenty-pre-rodicov/Vyhláška_47.pdf
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/


 

 

- Prosíme rodičov aby pri zápise na testovanie nahlásili školu (Materská škola – Miškovecká 20). 

- Vstup do testovacej miestnosti je cez hlavný vchod „Súkromnej strednej športovej školy - Užhorodská 

39“, ktorá je súčasťou ZŠ Užhorodská 39. 

- Následne pokračujete podľa inštrukcií k registrácii a testovaniu (pri registrácii prosím nahláste školu). 

- Po testovaní prechádzate do označeného priestoru (vestibulu, kde si môžete počkať na tlačené 

potvrdenie alebo ak bude možnosť zaslania SMS môžete využiť aj tú – záleží to podľa nastavenia 

administratívy).  

  

     Materská škola zabezpečila testy na testovanie v požadovanom množstve pre zamestnancov školy 

a jedného zákonného zástupcu podľa manuálu MŠVVaŠ SR.  

     Zamestnanci alebo zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí sa však rozhodnú, že sa nebudú testovať 

v pričlenenej základnej škole, môžu využiť možnosť otestovať sa v súkromných  MOM. 

  

 


