
Ďalšie informácie k nástupu žiakov: 

1) Podmienkou nástupu ţiakov je negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného 

zákonného zástupcu ţiaka 1.stupňa ZŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní. 

 

2) Zákonný zástupca,  prostredníctvom ţiaka, svojho dieťaťa predloţí podpísané Vyhlásenie 

zákonného zástupcu o bezinfekčnosti” (príloha). Kto nemá moţnosť si tlačivo doma 

pripraviť a vytlačiť, môţe si ho vyzdvihnúť v priestoroch vrátnice školy v deň testovania 

alebo  ráno 8.2.2021  

3) Testovanie antigénovými testami sa uskutoční v dňoch 6.2.-7.2.2021 v priestoroch školy  v 

čase od  8,00, hod – 17,00,hod, s prestávkou 12,00 – 12,45 hod, len pre zamestnancov školy a 

zákonného   zástupcu žiaka  1.stupňa. Určené odberné miesto ZŠ, Sibírska  nie je pre 

verejnosť a rodinných príslušníkov zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Prešov. 

 

Na odbernom mieste ZŠ Sibírska bude môcť zamestnanec školy a zákonný zástupca ţiaka 

1.stupňa vyuţiť registračný systém na antigénové testovanie. Stačí vyplniť registračný formulár 

na web stránke https://trustoneapp.com/registration/slovakia/ a následne si stiahnuť aplikáciu 

do smartfónu. Do samotnej aplikácie sa kaţdý uţívateľ prihlási pomocou prístupových údajov, 

ktoré budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.  

Po prihlásení do aplikácie kaţdý uţívateľ uvidí svoj vlastný vygenerovaný QR kód, ktorým sa 

preukáţe priamo na odbernom mieste. 

V prípade potreby si môţe uţívateľ odoslať svoj elektronický certifikát z aplikácie priamo na 

mail vo formáte pdf a pohodlne si ho vytlačiť. Na vyţiadanie dostanete certifikát aj v papierovej 

forme priamo na odbernom mieste. 

Občan, ktorý sa už pomocou aplikácie TrustOne zaregistroval pri skríningovom testovaní 

v Prešove, jeho QR kód v mobile platí naďalej a nemusí registráciu opakovať. 

 

4) Ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude 

zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: 

a) škola eviduje neprítomnosť ţiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

b) zákonný zástupca ţiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania 

svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať len formou zadávania úloh prostredníctvom 

Edupage ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského 

vyučovania, je to povaţované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ 

školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní, 

c) ak neprítomnosť ţiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní 

a rodič nezabezpečí kontakt so školou, ţiak môţe byť komisionálne preskúšaný z učiva 

daného ročníka, 

d) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

 

https://skola-trstene.sk/wp-content/uploads/2020/11/nov%C3%A9-vyhlasenie.pdf
https://skola-trstene.sk/wp-content/uploads/2020/11/nov%C3%A9-vyhlasenie.pdf
https://skola-trstene.sk/wp-content/uploads/2020/11/nov%C3%A9-vyhlasenie.pdf


5) Otvorením prevádzky školy  bude zabezpečená činnosť ŠKD v riadnom režime v čase 

             od  6,30 hod – 16,00 hod. 

6) Ţiaci  1.-4.roníka budú celoplošne prihlásení na stravovanie v školskej jedálni. V prípade, 

ak rodič  resp. zákonný zástupca  nebude mať záujem o stravovanie  pre svoje dieťa v školskej 

jedálni,  nech  osobne vykoná odhlášku. 

Pri akejkoľvek zmene, ktorú v tejto epidemiologickej situácii môţe v priebehu najbliţších dní 

oznámiť RÚVZ, budeme informácie hneď aktualizovať. 

 

      Mgr. Vladimír Lukáč 

       riaditeľ školy 


