
OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 

Milí žiaci,  

slávnostné otvorenie školského roka sa 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 

(štvrtok) o 9.00 hod. v triedach Obchodnej akadémie Michalovce.  

Informácie k začiatku školského roka 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha 1) je potrebné odovzdať pri prvom 

nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe 

nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, 

sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, 

hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní 

(vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa 

školy a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre 

návštevníka. 

➢ Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter. 

➢ Rúško zostáva v interiéri školy povinné a každý žiak musí mať pri sebe 2 rúška 

a papierové vreckovky.  

➢ Dodržiavať pravidlo R-O-R ( rúško – dodržiavanie odstupov – umývanie 

a dezinfekcia rúk).  

Pokiaľ žiak/čka spĺňa výnimku z karantény, musí predložiť škole Oznámenie 

o výnimke z karantény (príloha 2). 

 

2. september 2021 (štvrtok) 

➢ 1. ročník – zraz žiakov na školskom dvore do 8,30 hod. – spolu s triednym 

učiteľom vchádzajú do budovy školy  

➢ 2. – 4. ročník – vstup žiakov do budovy hlavným vchodom cez ranný filter 

➢ 9,00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 cez školský 

rozhlas.  

➢ 9,30 – 10,00 hod. – informácie k organizácii vyučovania, prihlasovanie na 

obedy – od 3. 9. 2021 sa podávajú obedy prihláseným žiakom.  

 

https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx
https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx

