
Váţení obyvatelia, rodičia, študenti, deti a zamestnanci myjavských škôl, 

uţ som niekoľkokrát hovoril o potrebe vrátiť deti do škôl i o tom, ţe mesto to povaţuje za 

prioritu a urobí všetko, aby sa naše deti mohli zase začať normálne učiť. Som presvedčený, ţe 

spôsob, ako sa zabezpečuje od marca ich vzdelávanie je nedostatočný, slabý a takto 

vychovávame generáciu bez dostatku vedomostí, ţe ich učíme lenivieť a to, ţe ţiť sa dá i v 

posteli, papučiach, len s telefónom, počítačom. Škola im bude chýbať v ţivote. Uţ teraz im 

chýbajú kontakty, kamaráti, systém, pravidlá, záţitky. Rodičia nevládzu nahradiť učiteľov, 

učitelia napriek snahe nemôţu naučiť deti to čo v škole, v skupine , v učebni. 

Hľadali sme a riešime spôsob, ako tomu pomôcť a zmeniť to. Radíme sa so školami, 

hygienikmi, rodičmi a zdravotníkmi. Chceme riešiť všetky školy na Myjave, základné, 

stredné aj špeciálnu a preto sa o tom bavíme aj so samosprávnym krajom. Spoločne sme sa 

dohodli a rozhodli, ţe mesto pripraví testovanie škôl antigénovými testami od piatka 8. 

januára 2021 do nedele 10. januára 2021. V piatok a sobotu sa bude testovať od 10tej do 

16tej hodiny v nedeľu od 8mej do 14tej hodiny. Testovacie miesta budú zriadené v 

základných školách na Viestovej a Štúrovej ulici, na Gymnáziu i Strednej priemyselnej 

škole. Pre ţiakov a zamestnancov špeciálnej školy bude testovanie zabezpečené v pondelok 

11. januára od 8,00 do 12,00 na štadióne Spartaka Myjava. Pre trojdňové testovanie škôl sú 

pripravené kompletné tímy zdravotníkov a administrátorov, sú zabezpečené testy, certifikáty, 

ochranné prostriedky, hygiena, dezinfekcia, likvidácia bioodpadu a všetko potrebné na 

bezproblémové a bezpečné zvládnutie testovania. Ţiakov, študentov, zamestnancov škôl, ako 

aj rodinných príslušníkov - všetkých, ktorí by od pondelka 11.januára mali nastúpiť do školy. 

Priatelia, je ale nevyhnutné, aby sa zúčastnilo testovania čo najviac ţiakov, študentov a tých, 

čo s nimi ţijú v spoločnej domácnosti. Do školy budú môcť vstúpiť a začať sa znova učiť 

len tí, čo budú mať certifikát s negatívnym výsledkom. Inak to nejde a nemalo by to celé 

zmysel. Preto Vás chcem poprosiť, bez ohľadu na to čo si myslíte, o to, aby ste sa testovania 

zúčastnili a spolu s deťmi absolvovali túto procedúru. Inak sa školy nebudú môcť otvoriť, celé 

to bude zbytočné a deti ešte týţdne budú doma. Kaţdý môţe ísť na ktorékoľvek z týchto 

miest. Nemusí ísť len do školy, ktorú ţiak či študent navštevuje. Otestujeme aj tých, ktorý 

navštevujú školy mimo Myjavu a teda nemusíte cestovať ak Vaše dieťa študuje v inom 

meste. Upozorňujem však, že toto testovanie je pre školy, takže tých, ktorých sa to 

netýka, musia ísť na test do NsP alebo na štadión. Odberové miesta v školách ich 

neotestujú. 

Ak sa nám to podarí a zúčastníte sa v dostatočnom počte, ak sa príde dať väčšina ţiakov II 

stupňa ZŠ, študentov a rodinných príslušníkov od 8.1. do 10.1. otestovať, bude moţné znovu 

otvoriť školy. Pre ostatných zostane dištančné vzdelávanie v obmedzenej forme podľa 

moţností a kapacít jednotlivých škôl. Výnimku z testovania majú len tie deti, ktoré nedávno 

COVID-19 prekonali, alebo sú tak zdravotne znevýhodnené, ţe test nemôţu absolvovať. 

Samozrejme, do 8. januára je ešte ďaleko, môţe sa všetko zmeniť, ale my sme pripravení 

pomôcť školám, deťom, rodičom, učiteľom. 

Prosím Vás, nepremrhajme toto úsilie a túto šancu. 
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