
Od pondelka 8. marca 2021 

začnú aj pre školy platiť v zmysle uznesenia vlády z 28.2.2021 sprísnené 
opatrenia na predchádzanie šírenia Covid19. Vyučovanie v škole môže byť 
ponúknuté pre deti rodičov, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon 
práce pre splnenie opatrenia na obmedzenie mobility ľudí. Do tejto 
kategórie patria okrem zamestnancov kritickej infraštruktúry, aj policajti, 
predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni 
základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, 
technických služieb a podobne. Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt 
ukladá rodičom predložiť jedno čestné prehlásenie, že obidvaja rodičia sú 
zamestnancami, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Toto čestné 
prehlásenie je potrebné odovzdať pri vstupe dieťaťa do školy od 8. marca 
2021.  

Na základe odporúčania MŠ SR a zriaďovateľa, ktorým je Obec Granč-
Petrovce, môže byť ponúknutá všetkým žiakom 1. stupňa ZŠ, ak to 
personálna kapacita školy dovolí, prezenčná forma vzdelávania. Aj 
žiakom rodičov, ktorí pracujú z domu, alebo sú doma, ale s ohľadom 
na aktuálnu epidemickú situáciu v našej obci, resp. spádových 
obciach, ktorých žiaci navštevujú naše školy a školské zariadenia.  

V tejto súvislosti ponúkame prezenčné vzdelávanie všetkým žiakom  
1. stupňa ZŠ Granč-Petrovce a deťom navštevujúcim MŠ v Granč-
Petrovciach, po splnení vyššie citovaných podmienok a predložení 
potrebných dokladov (ČV a potvrdenie o vykonaní testu s negatívnym 
výsledkom) pre nástup detí do základnej a materskej školy.  
 
Vyhlásenie rodičov o zamestnaní nevyžadujeme !!! 

Rodičov však vyzývam, aby i naďalej dodržiavali aktuálne opatrenia 
(pravidelné testovanie aspoň jedného zákonného zástupcu - raz za 7 dní, 
prísne sledovanie zdravotného stavu členov domácností, vylúčenie 
sociálnych kontaktov mimo spoločnej domácnosti,...) tak, aby bol pobyt v 
škole bezpečný pre žiakov aj zamestnancov a mohli sme prezenčne 
vyučovať všetkých žiakov 1. stupňa, ktorí o to prejavia záujem. Ostatným 
žiakom sa budeme snažiť zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania tak, ako 
doteraz. 

Obec Granč-Petrovce Vám ponúka možnosť otestovať sa na svojom 
odbernom mieste (KD Granč-Petrovce) každý piatok v čase od 14:00 do 
19:30 hod. (sledujte webovú stránku obce a našich školských zariadení, na 
ktorých sú vždy zverejnené aktuálne podmienky testovania).  


