
 
 

Rady rodičom pred otvorením škôl  

 

 

Každý má pred návratom do školy iné pocity. Niektorí rodičia a deti sa môžu tešiť – iní sa 

môžu trochu obávať. Je to v poriadku. Váš pokojný a pozitívny prístup bude mať vplyv na 

vaše dieťa, pomôže mu prispôsobiť sa a zvyknúť si. Pripomeňte mu, že mu bude ľahšie, ak 

sa so svojimi myšlienkami a pocitmi podelí so svojím okolím. 

 

Dajte mu najavo, že keby sa niečoho obávalo, vždy tu bude niekto, kto mu bude ochotný 

pomôcť. 

 

Je tiež dôležité, aby ste mu pripomenuli pozitívnu stránku návratu do školy – ako je 

napríklad to, že znovu stretne svojich kamarátov, jeho deň bude mať určitú štruktúru, znovu 

sa začne zapájať do školských aktivít. 

 

Ak dieťaťu zavediete vhodný režim dňa, pomôže mu pri privykaní si na to, že opäť chodí do 

školy a zvykaní si v nej. Podporujte ho v tom, aby sa zdravo stravovalo, cvičilo, opäť 

nadviazalo vzťahy s kamarátmi a chodilo vo vhodnom čase spať. 

 

Vyvinuli sme veľké úsilie, aby sme zabezpečili, že naše školy budú fungovať bezpečne 

a takým spôsobom, ktorý je dlhodobo udržateľný.  

 

V boji proti ochoreniu Covid-19 vidíme obrovské pokroky. Veľká časť našej spoločnosti 

mohla začať opäť fungovať. Veľké množstvo vecí, ktoré všetci radi robíme a ktoré 

potrebujeme, môžeme robiť znovu. 

 

Orgány zodpovedné za zdravie verejnosti starostlivo zvažovali, aké opatrenia je potrebné 

zaviesť v školách, aby nik nebol ohrozený.  

  

Vyjadrili presvedčenie, že ak budú všetci v školách starostlivo dodržiavať zavedené pravidlá 

a postupy, budeme pred vírusom lepšie chránení.  

Žiadame všetkých žiakov aj zamestnancov, aby si zopakovali tieto pravidlá a postupy, ktoré 

je potrebné dodržiavať, aby sme všetci boli v bezpečí. Školy ich študentom pripomenú 

pomocou jednotlivých verzií toho videa, vhodných pre ich vek a prostredníctvom ďalších 

nástrojov.  

 



 
 
V prvom rade je však veľmi dôležité, aby ľudia s príznakmi ochorenia Covid-19, ako je 

horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a problémy s dýchaním, alebo zmena alebo strata čuchu alebo 

chuti, nechodili do školy. Prosíme vás, aby ste sa riadili usmerneniami HSE o izolácii a 

zavolali svojmu lekárovi. Ubezpečte sa, že žiaci vedia, že ak sa v škole začnú cítiť zle, majú 

to dať okamžite vedieť svojmu učiteľovi. 

 

Je veľmi dôležité, aby si všetci žiaci dôkladne umývali ruky a dodržiavali hygienu. Ubezpečte 

sa, že vaše dieťa vie, že si má vreckovkou pri kašli zakryť ústa a pri kýchaní nos alebo 

kašľať a kýchať do ohybu lakťa. 

 

Vo vyšších ročníkoch základnej školy a na stredných a vyšších školách si musia všetci 

medzi sebou udržiavať odstup podľa pokynov. 

 

Menšie deti na základných školách si nebudú musieť od seba udržiavať odstup, ale budú v 

rámci tried rozdelené do malých nemenných skupiniek. 

 

V čase príchodu do školy a odchodu zo školy sa môže stretnúť veľa ľudí na jednom 
mieste. Prosíme vás, aby ste sa riadili usmerneniami školy o tom, kedy a kam ísť, a 
vďaka tomu si udržiavali odstup od ostatných. Je dôležité, aby sa rodičia pred 
začiatkom a po skončení vyučovania nezoskupovali pred bránami školy, aby sa 
pozdravili a porozprávali, hoci vám to môže padnúť zaťažko. Ak chcete byť 
nápomocný v tom, aby zostala škola vášho dieťaťa otvorená, udržiavajte si odstup 
od iných ľudí, noste rúško a nezdržujte sa zbytočne pri škole. 
 
 

Zamestnanci všetkých škôl a všetci žiaci stredných a vyšších škôl musia nosiť rúško. 

 

Podporte svoje dieťa v tom, aby chodilo do školy pešo alebo na bicykli, ak môže a je to preň 

bezpečné. 

 

Ak chodia žiaci do školy dopravným prostriedkom zabezpečeným školou, budú musieť sedieť 

na konkrétnom určenom sedadle a žiaci stredných a vyšších škôl budú musieť počas čakania 

na autobus a jazdy v ňom nosiť rúško.   

 

Školy budú komunikovať priamo s rodinami a pripomenú vám, aké postupy zaviedli. 

Porozprávajte sa doma o tom, čo očakávať pri návrate do školy. 

 



 
 
Učitelia chápu, že obdobie online vyučovania a učenia sa z domu mohlo mať vplyv na 

vedomosti žiakov. Budú so žiakmi pracovať na tom, aby prípadné dopady riešili. 

 

Nezabudnite, že všetci máme isté povinnosti, ktoré musíme urobiť, aby deti mohli chodiť 

bezpečne do školy. Je dôležité, aby ste sa riadili pokynmi orgánov zodpovedných za zdravie 

verejnosti a tým zaistili bezpečné prostredie na školách. 

 

Viac zistíte na stránke gov.ie/backtoschool. 

 

 

 

 

 


