
Vážení rodičia, milí žiaci! 

Nástup žiakov do školy v školskom roku 2020/2021 začína 2. septembra 2020. Dochádzka na 

vyučovanie je pre žiakov povinná. 

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19 je potrebné dodržiavať 

protiepidemiologické opatrenia a odporúčania vydané MŠVVaŠ SR. Dokument ,,Organizácia 

a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách v školskom roku 2020/2021 

stanovuje podmienky pre základné školy“. 

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8.00 

hod. bez sprievodcov v triedach. 

Vstup do budov školy bude nasledovný: 

- Žiaci 1. – 5- ročníka vstupujú jedným vchodom (3. pavilón) 

- Žiaci 6. – 7. ročníka vstupujú ľavým vchodom (2. pavilón) 

- Žiaci 8. – 9. ročníka vstupujú pravým vchodom (2. pavilón) 

Žiaci vstupujú v primeraných odstupoch s rúškom na tvári. 

Rodičia do budovy nevstupujú. Vstup je povolený iba jednému zákonnému zástupcovi žiaka 

prvého ročníka. Podmienkou je dodržiavanie hygienických opatrení R -  O – R  (rúško, 

odstup, dezinfekcia rúk). 

Každý žiak v prvý deň nástupu do školy odovzdá triednej učiteľke: 

- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka 

2020/2021 

- Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

Stravovanie v ŠJ a ŠKD bude v prevádzke od 3. septembra 2020. 

Zápis do ŠKD sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 v 3. pavilóne na prízemí od 8,00 hod. do 

11,00 hod. 

 

Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie 

rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR) 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade 

potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej 

školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie 

zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 a súčasne 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Po každom prerušení dochádzky žiaka do 



základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného 

zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. 

Za takýchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

Žiadame rodičov (zákonných zástupcov) žiakov, ktorí majú záujem o ŠKD pre svoje dieťa 

navštevujúce 1. až 4. ročník ZŠ, aby dňa 2.09.2020 priniesli vypísaný, vytlačený zápisný 

lístok a mesačný poplatok 5 eur. Deti 

Tlačivá na stiahnutie  

Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD  

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského 

roka  2020/2021 (PDF)  

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského 

roka  2020/2021 (DOC) 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

http://www.zspodzavozca.edu.sk/dokumenty/ziadosti/ziadost_prijatie_do_skd.rtf
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.docx
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.docx
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf
https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  


