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Vec 
List rodičom pred začiatkom nového školského roka 2021/2022 
 

Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia žiakov,  

touto cestou by som sa Vám chcel prihovoriť ešte pred začiatkom nového 

školského roka.  

Čaká nás nový školský rok, ktorý bude, istým spôsobom, opäť poznačený 

pandémiou. Naša škola sa opäť svedomito pripravuje na zvládnutie celej situácie 

a veríme, že sa podarí školy nezatvárať plošne, ako to vo svojom vyjadrení vyslovil 

minister školstva.  

V súvislosti s otvorením nového školského roka by som Vás rád informoval 

o možnostiach, ktoré majú všetci žiaci našej školy (neočkovaní, očkovaní, aj tí, ktorí 

prekonali ochorenie COVID-19):  

1. Dobrovoľné testovanie žiakov (v školách alebo v domácom prostredí) 

výplachom ústnej dutiny (tzv. kloktacie testy).  

Predpokladaný termín realizácie testovania: 2.9. – 5.9.2021 (presný termín 

realizácie testovania, po dohode so spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodanie 

a vyhodnotenie testov, dostanú rodičia/zákonní zástupcovia, ktorí prejavia záujem 

o dobrovoľné testovanie svojho dieťaťa, prostredníctvom školského informačného 

portálu Edupage).  



 

 

Záujem je potrebné nahlásiť najneskôr 25.8.2021 prostredníctvom Edupage – 

v sekcii PRIHLASOVANIE - Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu / 

Udelenie súhlasu dotknutej osoby (šk. rok 2021/22). 

 

2. Dobrovoľné domáce samotestovanie žiakov antigénovými testami.  

Pokiaľ sa rodičia/zákonní zástupcovia rozhodnú využiť možnosť domáceho 

samotestovania antigénovými testami (s krátkou paličkou), odporúča sa realizovať 

každý pondelok a štvrtok pred nástupom dieťaťa do školy, alebo kedykoľvek, keď 

žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.  

Záujem je potrebné nahlásiť najneskôr 25.8.2021 prostredníctvom Edupage – 

v sekcii PRIHLASOVANIE - Zisťovanie záujmu o domáce samotesty. 

O presnom termíne distribúcie testov rodičom/zákonným zástupcom žiaka 

budete informovaní prostredníctvom Edupage.  

 

Rodičia/zákonní zástupcovia žiakov I. ročníka a žiakov, ktorí prestupujú  

do našej školy z iných škôl od 1. septembra 2021 dostanú prihlasovacie údaje  

do školského informačného portálu Edupage v priebehu nasledujúcich dní. 

Prihlasovacie údaje sa zasielajú notifikačným e-mailom.  

 

Rodičom/zákonným zástupcom žiakov I. ročníka budú všetky informácie 

o možnostiach školského informačného portálu Edupage predstavené počas 

„Nultého rodičovského združenia“, ktoré sa uskutoční v Aule Maxima Technickej 

univerzity 25.8.2021 o 16.00 hod.  

Rodičovské združenie sa bude konať v zmysle platných vyhlášok ÚVZ  

pre organizovanie hromadného podujatia.  

 

Želám Vám pevné zdravie a úspešný školský rok 2021/2022.  

 
 
  
       Mgr. Martin FAZEKAŠ  
                 riaditeľ školy 


