
 
Základná škola 
 

Tulipánová 1, 949 01 Nitra 

 
 

 
Tel: 037/ 74 17 106       IČO: 37865609 
Tel: 037/ 65 33 189       DIČ: 2021650103 
Email: riaditel@zstulipanova.sk     Číslo účtu: 0855707001/5600 
www: www.zstulipanova.sk 

 

 

Vážení rodičia,  

  Mesto Nitra ako zriaďovateľ základných škôl na základe Rozhodnutia ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:2-A1810 z 2.marca 2021, vydaného v súlade 

s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU 

obnovuje 

prezenčné vzdelávanie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  pre 

všetkých žiakov v ročníkoch 1. – 4., prevádzku školských klubov a zariadení školského 

stravovania .(celé znenie v prílohe). 

 

Podmienky nástupu žiakov: 

 Negatívny antigénový alebo pcr test jedného z rodičov 

 Vyplnené a podpísané čestné prehlásenie o testovaní a bezinfekčnosti (v prílohe) 

 Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení (rúška pre žiakov povinné) 

Organizačné pokyny: 

 Prezenčné vyučovanie v roč.1.-4 bude prebiehať podľa platných rozvrhov. 

 Ak dieťa do školy nenastúpi, rodič je povinný informovať o tom tr. uč. ako počas 

školského roka v prípade choroby dieťaťa a musí postupovať v súlade s manuálom 

Návrat do škôl 2021 (aktualizovaný k 8.3.2021) 

 Žiakom , ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie sa eviduje ospravedlnená absencia 

5 dní, zadanie úloh budú dostávať cez edupage (dištančné vyučovanie sa ruší) 

 V ročníkoch 5.-9. bude zachované dištančné vzdelávanie bez výnimky (neotvárame 

ani skupiny 5+1) 

 Činnosť ŠKD bude od 6,30 hod (ranná vo svojich triedach, 4.roč. tiež v pavilóne Đ) do 

16,30 hod. 

 Všetci žiaci I. stupňa –stravníci-boli opätovne prihlásení na obedy, v prípade 

nenastúpenia na prezenčné vyučovanie, je odhlasovanie z obedov v plnej kompetencii 

zákonného zástupcu  

 Odhlásenie k pondelku je možné cez edupage do 8.3.2021 do 7,15 hod 

 Rodičia, ktorí doposiaľ nezaplatili stravné, je potrebné uhradiť len mesačnú platbu 

5,20€ do pondelka. 

 Platbu za ŠKD je potrebné uhradiť do 15.3.2021, ak ste platby uhrádzali v mesiaci 

január a dieťa do ŠKD nechodilo, nie je potrebná úhrada. 

 

 

 

V Nitre, 4.3. 2021        PaedDr. Mária Sailerová 

        Riaditeľka ZŠ 

 


