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NÁVRATKA  
Prieskum záujmu o nástup žiaka do ZŠ od 1.6.2020 

pre žiakov 1. stupňa a žiakov 5. ročníka 
 

 

    Meno a priezvisko žiaka: ........................................................................ 

    Trieda:   ........................................................................ 

 

M á m e      z á u j e m*       -        n e m á m e      z á u j e m* 
o nástup do ZŠ od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 

_____________________________________________________________________________________________ 

M á m e      z á u j e m*       -        n e m á m e      z á u j e m* 
záujem o stravovanie v ŠJ 

 

M á m e      z á u j e m*       -        n e m á m e      z á u j e m*  

záujem o ŠKD (iba pre 1. stupeň) 
 

(* hodiace sa podčiarknite, nehodiace sa prečiarknite) 

 

 

 

   Dátum:................................      ............................................ 

         Podpis zákonného zástupcu   

 

 

   Návratku prosíme odoslať najneskôr do pondelka 25.05.2020 do 12:00 hod na email triedneho učiteľa žiaka. 

 

 

ÚDAJE O ZAMESTNANÍ PRACUJÚCICH RODIČOV  

Meno a priezvisko matky: ........................................................ povolanie: ........................................... 
Zamestnávateľ: ...................................................................................................................................... 
Meno a priezvisko otca: ........................................................... povolanie: ........................................... 
Zamestnávateľ: .............................................................................................................. ........................ 
(Žiak  bude umiestnený v ZŠ podľa spĺňania kritérií zamestnaných rodičov určených v rozhodnutí ministra 
školstva a zároveň ak to budú dovoľovať kapacitné a personálne podmienky).  

ÚDAJE O OSOBÁCH, KTORÉ ŽIJÚ S DIEŤAŤOM V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI 

Meno a priezvisko: ........................................................................ 
Vzťah k dieťaťu : ............................................................................. 
Meno a priezvisko: ....................................................................... 
Vzťah k dieťaťu: ............................................................................. 
Meno a priezvisko: ........................................................................ 
Vzťah k dieťaťu : ............................................................................. 
 

Pozn.: Iba osoby žijúce so žiakom v spoločnej domácnosti môžu privádzať a odvádzať dieťa zo školy. 
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Organizačné pokyny k obnovenému vyučovaniu: 

 škola bude otvorená v čase od 7:30 – do 16:30 hod. 

 vyučovanie 1. stupeň od 8:00 – do 11:00 hod. 

 ŠKD (pre 1. stupeň) od 11:00 – do 16:30 hod. 

 vyučovanie 2. stupeň (5. ročník) od 8:00 – do 11:30 hod. 

 počet žiakov triede – max. 20 

 uprednostnení budú žiaci pracovníkov v 1. línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov, vojakov, ďalej pracovníkov 

v ostatných zamestnaniach, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 1. stupeň – triedni učitelia, v prípade potreby bude do triedy pridelený učiteľ z 2. stupňa 

 5. ročník – učitelia 2. stupňa (v prípade nízkeho počtu žiakov budú spojení do jednej triedy, menej ako 5 žiakov 

celkovo bude pridelených na 1. stupeň) 

 triedny a pridelený učiteľ, učiteľ 2. stupňa - s triedou celý týždeň 

 žiaci sa nebudú učiť podľa doterajšieho rozvrhu, ale podľa pokynov triednych/pridelených učiteľov, uč. 2. stupňa 

 žiaci si prinesú pomôcky podľa pokynu triedneho/prideleného učiteľa, uč. 2. stupňa 

 žiakom, ktorí do školy nenastúpia, sprostredkuje škola distančné vzdelávanie doterajším spôsobom (s možnou 

časovou úpravou) 
 žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny  v interných                      

a externých priestoroch školy 

 v triedach a na toaletách budú žiakom k dispozícii mydlá v dávkovačoch a jednorazové papierové utierky 

(obrúsky), žiakom nebude povolené používať textilné uteráky 

 o ďalších podrobnostiach Vás budú informovať triedni učitelia po 25. máji 2020 

 účasť žiakov v škole je dobrovoľná, v prípade nezáujmu o zaradenie žiaka do ZŠ od 1.6.2020 nie je potrebné 

žiadať  riaditeľku ZŠ o prerušenie dochádzky do ZŠ 

 škola bude podľa pokynov príslušných orgánov pravidelne upratovaná a dezinfikovaná  
 

Zákonní zástupcovia sú povinní od 01. júna 2020 dodržiavať nasledovné pokyny 

      Zákonný zástupca: 
 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode 

žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, v prípade možnosti vlastný 

dezinfekčný prostriedok. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského 

roku 2019/2020.  

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy,                  

v trvaní viac ako tri dni, 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 bezodkladné nahlásenie karantény,                       

ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom.  

 Ak bude žiak v priebehu dňa vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený v samostatnej 

miestnosti pri vrátnici. Triedny/pridelený učiteľ následne kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí budú povinní ho 

bezodkladne vyzdvihnúť. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to                          

v prípade iných infekčných ochorení. 

 Vstup do budovy školy bude zákonným zástupcom a iným cudzím osobám zakázaný. 

 Zákonný zástupca odovzdá žiaka výhradne len pri vchodových dverách, až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného 

zdravotného filtra zamestnancom školy. 

 Ak žijete v spoločnej domácnosti so seniormi nad 65 rokov, alebo sa s nimi stretávate, alebo Vám vo voľnom čase deti 

opatrujú, tak si ich chráňte a podľa možností žiaka do kolektívu nedávajte. 

 Ak žijete v spoločnej domácnosti s niekým, kto sa dlhodobo lieči na nejaké chronické, onkologické ochorenie, poruchu 

imunity, pľúcne ochorenie, cukrovku, atď., v tom prípade nástup žiaka do kolektívu nie je vhodný. 

 Ak je žiak citlivejší a predpokladáte, že zmena organizácie v škole mu nebude prospešná, tiež zvážte, či je vhodné poslať 

ho do školy. 

Vážení rodičia, rozhodnutie je na Vás, zdvorilo Vás prosíme, aby ste čo najzodpovednejšie zvážili 

možnosť návratu Vášho dieťaťa do základnej školy! 


