
OZNAM PRE RODIČOV K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 

Vedenie ZŠ s MŠ Banka Vám oznamuje, že v škole prebieha od 02.09.2020 riadne 

školské vyučovanie. 

 

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. 
 

V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského 

zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných 

zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška 

odporúčané.  
 

Dôležité je dodržovať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško). 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie 

skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia 

eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny 

sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s 

frekventovaným dotykom. 
 

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou 

žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len 

jeden zákonný zástupca. 
 

Žiadame Vás nezhromažďovať sa pred školou. 
 

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.09.2020 nevyužívajú. 
 

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 (príloha č. 1) alebo 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 (príloha č. 2). 

· Pri podozrení na ochorenie žiaka najprv kontaktuje všeobecného lekára len telefonicky, 

nekontaktuje RÚVZ. 

· 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 týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 


