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                                                                                Alajos Baranyay 

                                                                                Obecný úrad č. 599 

                                                                                92583 Žihárec      

                                                                            ●  

 

Vec: Rozhodnutie riaditeľa školy o prerušení výchovno-vzdelávacieho 

procesu a prezenčného vzdelávania pre 2.3.4.5.6. a 8.ročník 

 
    

   Vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant 

Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12. 1. 2022 a vyhlášok Úradu 

verejného zdravotníctva SR, školského semaforu platného od 4.02.2022 a so súhlasom 

zriaďovateľa školy Obec Žihárec,  

   riaditeľka Základnej školy s VJM – Alapiskola Žihárec 2 týmto oznamuje, že 

z organizačných dôvodov, - nie je možné zabezpečiť prezenčnú výučbu pedagogickými 

zamestnancami z dôvodu ich práceneschopnosti a karantény,- a z dôvodu zvýšenej 

chorobnosti žiakov, riaditeľka ZŠ s VJM – Alapiskola Žihárec po prerokovaní pandemickej 

situácie na ZŠ s VJM – Alapiskola Žihárec 2 so zriaďovateľom Obec Žihárec, so sídlom 

Žihárec 599, IČO: 00306347 v zastúpení Alajos Baranyay starosta dňa 14.02.2022, preruší 

výchovno-vzdelávací proces a prezenčné vzdelávanie v 2.3.4.5.6.8. ročníku v dňoch od 

15.02.2022 do 18.02.2022 (vrátane). 

Pre žiakov škola zabezpečí dištančné vzdelávanie cez platformu Zoom. 

   Poučenie: Všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie 

Covid-19, a to počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu 

tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u tejto 

osoby sú POVINNÉ DODRŽIAVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA.  

   Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v 

úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenom zariadení sú 

povinní SLEDOVAŤ ZDRAVOTNÝ STAV a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z 

príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať 

ošetrujúceho lekára a vedenie školy. 

   Žiaci nastúpia na prezenčné vyučovanie dňa 21.02.2022 (v pondelok). Zákonní 

zástupcovia sú povinní pri prvom nástupe do školy predkladať Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti.  

 

S pozdravom 

 

 Mgr. Žiačková Adriana 

                                                                                                        riaditeľka 

V Žihárci, dňa 14.02.2022                                 
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