Informácie o odberových miestach a podmienkach vstupu do škôl
od 8. februára 2021
Mesto Myjava ako zriaďovateľ školských zariadení na základe informácií Ministerstva školstva,
vedy a výskumu SR informuje občanov o otvorení I. stupňa základných škôl a maturitných
ročníkov stredných škôl. Od 8. februára 2021 sa sprístupňuje prezenčná výučba pre žiakov
I. stupňa základných škôl, posledných ročníkov stredných škôl (maturitných) a tiež
pokračuje prevádzka škôlok. Otvorená len pre I. stupeň žiakov ZŠ bude ZUŠ pre individuálne
vzdelávanie a tiež Špeciálna škola.
Pri vstupe do budovy školy sa zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia detí a študenti
preukážu negatívnym výsledkom testu na koronavírus nie starším ako 72 hodín (t. z. test
musí byť vykonaný najneskôr od 5. do 7. februára), prípadne osvedčením od lekára o
prekonaní choroby starým najviac 3 mesiace.
Žiaci I. stupňa ZŠ a deti MŠ nie sú povinné sa preukázať testom. Zákonní zástupcovia
(minimálne jeden z. z.), maturanti a zamestnanci škôl sú povinní. V prípade, že sa
zamestnanec školy alebo zákonný zástupca nepreukáže certifikátom s negatívnym
výsledkom testu na COVID, nebude jeho dieťaťu umožnený vstup do budovy. Chápeme, že
množstvo ľudí môže byť s takýmto nariadením nespokojné, nejestvuje však momentálne iné
východisko ako vytvoriť bezpečné podmienky v školách. Dištančné vzdelávanie bude od 8. 2.
2021 prístupné iba pre II. stupeň ZŠ a ostatné ročníky SŠ.
Pre kapacitné zvládnutie otestovania zamestnancov a rodičov detí budú v Myjave v piatok
5. februára a v sobotu 6. februára 2021 otvorené 4 odberové miesta:





v KD Samka Dudíka,
v telocvični SPŠ (obe v piatok od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod),
na štadióne Spartaka Myjava (v piatok od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00
hod),
možnosť otestovať sa je aj v NsP Myjava (v piatok od 10.30 do 14.30 a v sobotu od
8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.)

Posledné testy sa v OM vykonajú 15 minút pred zatvorením.
Odberové miesta slúžia pre zamestnancov a zákonných zástupcov detí, ale otestovať sa podľa
svojho uváženia a uváženia rodičov môžu aj iní rodinní príslušníci a aj deti. V odber. miestach
sa môžu otestovať aj rodičia detí ZUŠ a Špeciálnej školy a občania, ktorí potrebujú od 8.
2. 2021 nevyhnutne nový certifikát pre vstup do zamestnania. Rodičia pri administratívnom
zapisovaní uvedú meno žiaka a školu/škôlku, ktorú navštevuje. Po otestovaní budú nápomocné
školy, ktoré budú s rodičmi v prípade potreby individuálne komunikovať.
Po niekoľkých pokusoch máme teraz mimoriadnu príležitosť vrátiť deti do škôl. Ak testovanie a
otvorenie prebehne úspešne, veríme, že postupom času bude možné nakoniec otvoriť školy pre
všetkých. Najúčinnejšou cestou, ako sa vyhnúť komplikáciám, je pretestovať čo možno najviac
ľudí z hore spomínaných kritérií. Spoliehame sa na vás, milí občania.
V prípade zmien budeme občanov informovať.

