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Všetci sme usilovne pracovali na tom, aby sa mohli školy opäť otvoriť pre 
zamestnancov, žiakov a ich rodiny a ich prevádzka bola bezpečná.  
 
V školách budú platiť nové pravidlá a postupy. Sú zavedené kvôli bezpečnosti.  
 
Väčšina žiakov sa bude tešiť na návrat do školy, budú šťastní a nadšení. Niektorí sa 
možno budú návratu trochu obávať. Ide o normálnu reakciu v období zmien.   Väčšina 
si zvykne po tom, ako si privykne na nové pravidlá a postupy.  Pripomeňte im pozitíva 
návratu, napríklad to, že znovu uvidia svojich kamarátov a budú sa môcť zapojiť do 
aktivít v škole. 
 

Je dôležité, aby si všetci žiaci dôkladne umývali ruky. Ubezpečte sa, že vaše dieťa vie, 

že si má pri kašli alebo kýchnutí zakryť ústa a nos papierovou vreckovkou, alebo kašľať 

a kýchať do ohybu lakťa. 

 

Na základných a stredných školách sa bude vyžadovať, aby si všetci medzi sebou 

udržiavali odstup. 

 

Najmenšie deti na základných školách si možno nebudú musieť udržiavať odstup od 

ostatných, ale môžu byť rozdelené do menších uzavretých skupín. Školy môžu zaviesť 

nové pravidlá aj pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí.  

 

Zamestnanci škôl a žiaci stredných škôl budú musieť nosiť rúška vždy, keď sa nebude 

dať dodržať 2-metrový odstup. 

 

Pokiaľ je to možné a bezpečné, podporte svoje dieťa v tom, aby chodilo do školy pešo 
alebo na bicykli. 
 

Počas cesty školským autobusom budú mať žiaci pridelené miesta, ktoré budú používať 

každý deň. Žiaci stredných škôl budú musieť pri čakaní na autobus a počas jazdy v 

autobuse nosiť rúška.  

 
Ohľadne svojho opätovného otvorenia oslovia školy priamo rodiny žiakov. 



Porozprávajte sa doma s dieťaťom o tom, čo má očakávať po návrate do školy. Ak malo 

vaše dieťa problémy s učením, kým bola škola zatvorená, mali by ste o tom dať vedieť 

jeho učiteľovi.  

 
Vhodný harmonogram dňa pomôže deťom pripraviť sa na návrat do školy.  Podporujte 
svoje dieťa v tom, aby si postupne zvyklo chodiť spávať približne v rovnakom čase, ako 
počas školského roka. 
 
 Podporte svoje dieťa aj v tom, aby zdravo jedlo, športovalo a opäť sa stretávalo s 
kamarátmi.  
 
Učitelia si uvedomujú, že pre žiakov nebolo jednoduché učiť sa doma, kým boli školy 

zatvorené. Budú žiakov podporovať, aby si dokázali opäť zvyknúť na proces učenia.  

 

Žiaci s príznakmi ochorenia Covid-19 ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, problémy s 
dýchaním, zmena alebo strata čuchu alebo chuti nesmú prísť do školy. V takomto 
prípade sa obráťte na svojho lekára a izolujte sa podľa pokynov HSE. Ubezpečte sa, že 
žiaci vedia, že ak sa začnú cítiť zle v škole, musia to hneď oznámiť svojmu učiteľovi.  
 

Nezabudnite, že všetci musíme prispieť k tomu, aby sa mohli školy bezpečne otvoriť. 

 

Viac informácií nájdete na stránke gov.ie/backtoschool 

 


