
Dobrý deň, milí rodičia, 
 
letné prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu a do začiatku školského roka nám zostáva 
už len pár dní. 
Tak dovoľte, aby sme Vás informovali o začiatku školského roka a priebehu 
nasledujúcich dní. 
 
Školský rok  začína v pondelok 5. septembra  

 Ranný klub 

od pondelka 5.9. bude fungovať ranný klub pre žiakov 2. až 5. ročníka od 7.00 do 8.15 
hod. 
 
Príchod žiakov na jednotlivé pobočky školy bude v čase od 8.00 do 8.15 hod. 
 
Žiaci z Tematínskej 10 sa o 8.15 hod. budú presúvať s triednymi pani učiteľkami na 
Tematínsku 1  
 

 Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/23 sa uskutoční na 
školských dvoroch jednotlivých pobočiek  o 8.30 hod., a to  

- školský dvor na Karloveskej - žiaci z Karloveskej, 
- školský dvor na Krásnohorskej - žiaci z Krásnohorskej    
- školský dvor na Tematínskej 1 -  žiaci z  Tematínskej 1 a  Tematínskej 10 
 
Budeme sa tešiť, ak sa rodičia našich najmenších prváčikov zúčastnia 
slávnostného otvorenia nového školského roka. 
Po ukončení budú môcť ísť so svojimi deťmi na 30 min. do ich tried. 
 

 Školský klub  

bude od 5.9. bude fungovať pre všetkých žiakov do 17.30 hod. 
 

 Prvý školský deň - žiaci si prinesú si so sebou: 

  - prezuvky, peračník, desiatu a vodu 
 
 
 
 



 Vyhlásenie o bezpríznakovosti  

je potrebné, aby rodič pred nástupom dieťaťa do školy podpísal Vyhlásenie o 
bezpríznakovosti, máte 2 možnosti, a to 
- môžete ho vypísať v EduPage 
alebo 
- vypísať a podpísať tlačivo, kt. je uvedené v prílohe a ráno odovzdať triednemu 
učiteľovi 
 
V prípade, ak žiak neprinesie uvedené vyhlásenie, považuje sa za príznakového a 
bezodkladne budeme kontaktovať rodiča. 
 
Pobočky od školského roka 2022/23 
 
Od tohto školského roka pôsobíme na viacerých pobočkách, pričom každá pobočka 
má svoju web stránku 

 Krásnohorská 14; 11 tried od 2. do 9. ročníka 

https://www.skolafelix.sk/ 

 Karloveská 64; 2 triedy 1. a 2. ročník 

https://www.felixkarloveska.sk/ 

 Tematínska 1; 4 triedy  1. a 2. ročník 

           Tematínska 10; 6. tried od 2. do 4. ročníka 
 
https://www.felixtematinska.sk/ 
 
Prihlasovanie do EduPage 
 
Všetkým rodičom, ktorí ešte nemali  prihlasovacie heslá do EduPage boli 
vygenerované a zaslané. V prípade, ak Vám heslo neprišlo 
alebo ste zmenili e-mailovú adresu, dajte mi vedieť. 
 
 
Prikladám  
- návody pre rodičov, ako používať EduPage 
https://help.edupage.org/?p=u38&lang_id=2 
 
- info k prvému prihlásniu: 
https://help.edupage.org/?p=u38/u39&lang_id=2 

https://www.skolafelix.sk/
https://www.felixkarloveska.sk/
https://www.felixtematinska.sk/
https://help.edupage.org/?p=u38&lang_id=2
https://help.edupage.org/?p=u38/u39&lang_id=2


Dotazník 
 
Radi by sme od prvého školského dňa zabezpečili plynulý chod školy, preto Vás 
prosíme o vyplnenie nižšie uvedeného dotazníka. 
Pomôže nám to zorganizovať činnosť školského klubu a stravovanie v jedálni. 

 rodičia žiakov na Krásnohorskej 14:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHKKFhCxb5Ftqdz2ImF60wPwjzO4bF8a
S-5jUAwVME1Cf-AA/viewform 

 rodičia žiakov na Karloveskej 64:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_jGD1GVFEozAOus9o2VUqpddSgqxG
B1fg4PuUnDOHr--nA/viewform 

 rodičia žiakov na Tematínskej 1 + Tematínskej 10.:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk1qP5waWVWyJzXzmsoymSKYdmHY
VQO2E22Nr3lNfsCeSKzw/viewform 
 
 
Platenie príspevkov 
 
Pripomíname termín platenia príspevkov, a to: 

 príspevok na školu a klub (na september) je potrebné uhradiť do 31. 08. 2022 

 príspevok na obedy (na september) je potrebné uhradiť do 10. 09. 2022  

– cena obedov sa aktuálne nemení /navýšenie ceny obedov môžeme očakávať od 
januára 
 
Konkrétne sumy pre každého žiaka sú uvedené na Edupage (aj so zohľadnením 
preplatkov a nedoplatkov). 
 
Informačné stretnutie 
 
sa uskutočnia prezenčne, na jednotlivých pobočkách a termíny sme upravili podľa 
jednotlivých ročníkov, a to 

 7.9. 16.00 hod.  1.+2.+9.ročník 

 7.9. 17.00 hod.  3.+4.ročník 

 8.9. 16.00 hod.  5.+6.ročník 

 8.9. 17.00 hod.  7.+8.ročník 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHKKFhCxb5Ftqdz2ImF60wPwjzO4bF8aS-5jUAwVME1Cf-AA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHKKFhCxb5Ftqdz2ImF60wPwjzO4bF8aS-5jUAwVME1Cf-AA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_jGD1GVFEozAOus9o2VUqpddSgqxGB1fg4PuUnDOHr--nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca_jGD1GVFEozAOus9o2VUqpddSgqxGB1fg4PuUnDOHr--nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk1qP5waWVWyJzXzmsoymSKYdmHYVQO2E22Nr3lNfsCeSKzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk1qP5waWVWyJzXzmsoymSKYdmHYVQO2E22Nr3lNfsCeSKzw/viewform


Adaptačné víkendovky 
 
pre rodičov a žiakov prvých ročníkov sa uskutočnia v termínoch 
pobočka Karloveská -  30.9.-2.10. 
pobočka Tematínska - 7.-10.10., 14.-16.10., 21.-23.10. / rozdelenie tried sa dozviete 
na Informačnom stretnutí / 
 
Školský autobus  
 
Pripravujeme ponuku školského autobusu, ktorý by zabezpečoval zvoz žiakov školy z 
viacerých smerov ráno ako aj poobede. 
Informácie pošleme čoskoro mailom aj s možnosťou prejavenia záujmu. 
Na základe Vášho záujmu potom školský autobus z vybraných smerov zabezpečíme. 
 
COVID opatrenia 

 Antigénové samotesty 

Na bezpečný návrat  žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19 
v zabezpečilo Ministerstvo školstva distribúciu antigénových  
samotestov, ktoré sme rodičom, ktorí prejavili záujem rozdali ešte pred letnými 
prázdninami. 
 
Tieto antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov sú určené na použitie pred 
prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 
a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole. 
 
V záujme zabezpečenia bezpečného štartu nového školského roka odporúčame 
vykonať samotesty v nedeľu pred nástupom do školy. 
 
Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu potvrdzuje škole 
prostredníctvom Edupage. Rodič uvádza len vykonanie poskytnutého samotestu, 
výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak 
následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý 
ho ďalej usmerní.  
V prípade pozitivity dieťaťa prosím túto informáciu oznámiť triednemu učiteľovi a 
mne na e-mailovú adresu alexandra.plankova@skolafelix.sk. 
 

 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a 
školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy 
a sviatky sa nepočítajú) /príloha mailu/. 

mailto:alexandra.plankova@skolafelix.sk


 Ospravedlnenie neprítomnosti           

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť 
žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z 
dôvodu ochorenia. 
 
 Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak 
predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má 
vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas 
školského roka). 

 Mimoriadne prerušenie školského vyučovania 

Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže 
riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy 
alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako 
päť dní so súhlasom zriaďovateľa. 

 Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom 

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí 
mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie 
môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie 
cesty rúškom/respirátorom.   

  Ranný filter 

Odporúčaná je realizácia ranného filtra z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia žiakov v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu v danej škole. V 
prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné 
bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak 
umiestnený v izolačnej miestnosti.   
 

 Ošetrovné člena rodiny (OČR)  

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o 
prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak 
žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre 
deti a dorast.  
Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr. Ak rodič nechá žiaka 
doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.  
Na základe rozhodnutia ministra školstva škola oznamuje územne 
príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v 

https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr


rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu 
príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.  
RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia 
školou. 
 
Všetky uvedené covid opatrenia nájdete na stránke ministerstva, link prikladám: 
https://www.minedu.sk/data/att/24231.pdf 
  
 
Prajeme Vám ešte krásne prázdninové letné dni. 
 
S pozdravom, Alexandra Planková 
                         Peter Halák 
 

https://www.minedu.sk/data/att/24231.pdf

