
ŠKOLSKÝ ROK 2020/21 
Milí žiaci a vážení rodičia, 

tu sú základné informácie k novému  šk. roku. 

Rozvrhy: výtvarný a tanečný odbor budeme riešiť viac menej telefonicky, aby sme zamedzili 
hromadnému združovaniu v našich priestoroch. Ozvú sa vám triedni učitelia, sledujte Vašu 
spoločnú stránku. Na individuálnom vyučovaní sa môžete hlásiť osobne u triednych učiteľov, 
alebo aj telefonicky. 

V prípade potreby sa môžete zastaviť v sídle školy od 3.septembra v čase od 13.00 do 16.30 
u triednych učiteľov/ideálne si dohodnúť stretnutie vopred telefonicky/. 

Prijímacie pohovory sa uskutočnia: 

 v Kráľovskom Chlmci od 3.9.2020 – 10.9.2020, od 13.00 – do 16.00, 

vo Veľkých Trakanoch 3.9.2020 a 7.9.2020, od 13.00 – 16.00, 

v Boli 4.9.2020 a 8.9.2020, od 13.00 – 16.00, 

v Somotore 3.9.2020 a 8.9.2020, od 13.00 – 16.00, 

vo Veľkom Horeši 7.9.2020,  od 13.00 – 16.00, 

v Strede nad Bodrogom 4.9.2020 a 7.9.2020, od 13.00 – 16.00, 

v Borši 3.9.2020 a 7.9.2020, od 13.00 – 16.00. 

Vstup a pohyb v priestoroch ZUŠ je možný iba v rúškach a za dodržiavania 
hygienických opatrení. 

Na základe odporúčania Ministerstva školstva vyučovanie v skupinovej forme/hudobná 
náuka a výtvarný odbor/začne riadne až 16.9. 

Je potrebné, aby pri nástupe žiak priniesol Vyhlásenie a dotazník, vyplnený a podpísaný 
zákonným zástupcom( bez nich žiaci nebudú pustení do budovy) 

Tlačivo si môžete stiahnuť na tomto linku a nájdete ich aj na našej webovej stránke a na našej 
stránke FB.: 

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ 

UPOZORŇUJEME,že bez tohto tlačiva sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania a bude 
poslaný domov. 

Ak máte akékoľvek otázky, pokojne volajte na 0917 86 14 11 alebo píšte na zuskchmail.com 

Ďakujeme za súčinnosť a trpezlivosť, veríme, že to spolu zvládneme  



Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020 od 9:00.hod.  

Informácie k otvoreniu škôl nájdete na :  

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zusjazykove-skoly/ 

 a 

 https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-smepripraveni/  

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom Nikto s príznakmi infekcie 
dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná 
teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak 
akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov 
školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára 
pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri 
opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným 
zákonným zástupcom. 

 - škola zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy 

 - každý žiak je povinný priniesť v prvý deň pri príchode do školy Zdravotný dotazník  

 - každý žiak bude v spoločných priestoroch školy nosiť rúško prvé dva, žiaci II. stupňa aj 
počas vyučovania 

 - každý žiak bude do 14.9.2020 nosiť do školy 2 rúška - každý žiak bude mať vlastný 
dezinfekčný (antivirálny) prostriedok k použitiu a papierové vreckovky/utierky 

 - žiaci aj učitelia dodržiavajú od seba vzájomný odstup od 16.9.2020 budú pre školu platiť 
pravidlá príslušnej fázy tzv. "semafor" (zelená, oranžová, červená)  

Semafor pre základné školy na:  

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zusjazykove-skoly/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotný dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS‐CoV‐2) 

 

Meno a priezvisko zákonného  zástupcu:   

Meno dieťaťa:   

Adresa zákonného zástupcu:   

Telefón zákonného zástupcu:   
 

Dôvodpoužitiatohtodotazníka: 

Dotazník  je  dôležitý  z hľadiska  monitorovaniazdraviadieťaťa,v súvislosti  so  začiatkom 
školského  roka  2020/2021  počas  trvania  pandémie  Covid‐19,resp.koronavírusomSARS‐
CoV‐2.Jedôležité,abyškoly  a školské  zariadenia  boli  bezpečným  miestom  pre  dieťa 
v procese vzdelávania a výchovy. 

Dotazníkvypĺňakaždý zákonný zástupca dieťaťa: 

Prehlasujem,že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO  NIE 

Prehlasujem,že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia*v termíne od 17. 8. do 31. 8. 
2020: 

ÁNO  NIE 

 

V prípade,  že  ste na niektorú  z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“  ste povinný  sledovať 
zdravotný stav dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými  je 
dieťa v častom kontakte. 

 

V prípade  výskytu  príznakov  (nádcha,  kašeľ,  telesná  teplota  nad  37  °C,  strata  čuchu  a chuti, 
hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb 
ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať 
v zmysle jeho odporúčaní.Dieťa nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným 
lekárom. 

 

Ďalej  vyhlasujem,  že  dieťa  neprejavuje  príznaky  akútneho  ochorenia,  že  Regionálny  úrad 
verejného  zdravotníctva  Slovenskej  republiky  ani  lekár  všeobecnej  zdravotnej  starostlivosti pre 
deti  a  dorast  menovanému  dieťaťu  nenariadil  karanténne  opatrenie  (karanténu,  zvýšený 
zdravotný  dozor  alebo  lekársky  dohľad).Nie  je mi  známe,  že  by  dieťa,  jeho  rodičia  alebo  iné 
osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného 
mesiaca  do  styku  s  osobami,  ktoré  ochoreli  na  prenosné  ochorenie  (napr.  COVID‐19,  hnačka, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

 

 

Podpis zákonného zástupcu:   

 



Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem,  že  žiak  .........................................................................,  bytom 

v  ...................................................................................,  neprejavuje  príznaky 

akútneho  ochorenia(telesná  teplota  nad  37,5  °C  alebo  triaška,  malátnosť, 

neprimeraná  únava,  začervenané,  zapálené  oči  s  výtokom,  upchatý  nos  so 

sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 

(nádcha),  bolesť  uší,  výtok  z  uší,  oslabený  sluch,  suchý  dusivý  kašeľ,  vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie,  riedka  stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 

začervenanie  kože,  vyrážky,  chrasty  a  pod.  na  koži),  že  regionálny  úrad 

verejného zdravotníctva ani  lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a  dorast  menovanému  žiakovi  nenariadil  karanténne  opatrenie  (karanténu, 

zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie  je mi  známe,  že  by  žiak,  jeho  rodičia  alebo  iné  osoby,  ktoré  s  ním  žijú 

spoločne  v  domácnosti,  prišli  v  priebehu  ostatného  mesiaca  do  styku  s 

osobami,  ktoré  ochoreli  na prenosné  ochorenie  (napr.  COVID‐19,  hnačka, 

vírusový  zápal  pečene,  zápal  mozgových  blán,  horúčkové  ochorenie  s 

vyrážkami). 

 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

Adresa zákonného zástupcu: 

Telefón zákonného zástupcu: 

Podpis zákonného zástupcu: 
 

 

 

 



 

 

 

 


