
INFORMÁCIE  O  TESTOVANÍ 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia! 

Celoplošné testovanie prebieha 31. októbra a 1. novembra, ktoré môže v  značnej miere 

ovplyvniť chod a prevádzku našej školy.  

V piatok  / 30.10. 2020 /  a  v  pondelok / 02. 11. 2020 / nás čakajú jesenné prázdniny. 

Najneskôr v pondelok budem mať konkrétne  informácie od svojich zamestnancov, o ich 

možnom nástupe do zamestnania.  

Vás, zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, žiadam o zodpovedný prístup. Nahlasujte prosím 

do pondelka / 02. 11. 2020 / triednym učiteľom, či vaše dieťa môže bezpečne nastúpiť do 

školy / podľa výsledkov v rodine /. 

Ešte stále čakáme na presné pokyny, usmernenia z MŠ VVaŠ  SR, takže tieto základné 

informácie v pondelok upresním, resp. doplním. 

Zatiaľ je dané :   

1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje ZŠ predloží po celoplošnom testovaní 

pri prvom  nástupe dieťaťa  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

Tlačivá nájdete na webovej stránke školy:  /www.erdelyi.eu.sk/ 

2. Žiak do 10 rokov sa testovania nezúčastňuje - jeho nástup do školy podmieňujú 

negatívne testy  rodinných príslušníkov,  s ktorými žije v spoločnej domácnosti  / 

aj starší súrodenec /  

3. Žiaci 1. stupňa ZŠ, ktorí majú nad 10 rokov sa pri nástupe do školy 

preukazujú negatívnym   výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, 

v opačnom prípade sa nemôže zúčastňovať prezenčnej výučby. 

4. Žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú 

negatívni. Žiak sa preukáže negatívnym testom,  rodičia predkladajú vyhlásenie 

o bezinfekčnosti – žiak pokračuje v prezenčnej forme vyučovania 

5. Žiak sa zúčastní testovania – je negatívny, rodinný príslušník v spoločnej 

domácnosti  je pozitívny – žiak ostáva v karanténe. 

6. Žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe. 

7. Aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastní – presné usmernenie 

na riešenie situácie  nie je. Vyplývajúc z logických argumentov a pri zachovaní 

zásady rovnakého zaobchádzania, keďže všetci zamestnanci / aj ich rodiny/  

musia byť negatívni, 10 roční žiaci musia byť negatívni,  osoba, ktorá sa 

nezúčastní testovania  sa berie ako pozitívna a má zákaz vychádzania. 

L. Fazekasová,  riaditeľka školy 


