
Základná škola, Školská č.299, Skýcov 

Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Povinnosť zákonných zástupcov žiakov k začiatku školského roka 2020/2021 

1. Zodpovednosť za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, 

resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk v zmysle 

aktuálnych opatrení  ÚVZ SR). 

2. Zabezpečenie pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné vo 

vrecku, musí mať pri sebe v prípade potreby), papierové jednorazové 

utierky a prezuvky. Žiaci druhého stupňa základnej školy majú povinnosť 

nosiť rúško, žiaci prvého stupňa majú odporúčanie nosiť rúško. 

3. Dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky 

konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 

2020/2021. 

4. Predloženie pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník 

pred začiatkom nového školského roka. Bez riadne vyplneného 

a podpísaného dokumentu žiak nemôže vstúpiť do priestorov základnej 

školy. Pokiaľ žiak preruší dochádzku do školy na viac ako 3 dni, zákonný 

zástupca je povinný predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti,  tzv. 

potvrdenie že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. Tlačivá sú k dispozícii na stránke školy, na 

pobočke pošty obce Skýcov a rovnako aj na ekonomickom úseku základnej 

školy.  

5. Pokiaľ sa u dieťaťa prejaví podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného 

vyučujúceho a riaditeľku školy.  

6. 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.  

7. Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole bude prebiehať 

v nezmenenej forme, tzv. dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná. 

8. Vstup do vnútorných priestorov školy nie je povolený zákonným 

zástupcom žiakov v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie.  

9. V prípade zdravotnej znevýhodnených žiakov je možné povoliť vstup 

sprevádzajúcej osobe do priestorov školy. 

 



 

Základná škola, Školská č.299, Skýcov 
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Povinnosti žiakov k začiatku školského roka 2020/2021 

1. Pri vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk a prekrytie horných 

dýchacích ciest (rúško, šatka). Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest 

majú žiaci 2. stupňa základnej školy všade vo vnútorných priestoroch 

školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. Žiaci prvého 

stupňa majú odporúčané – nie povinné nosenie rúška alebo šatky.  

2. Vstup do budovy bude možný v čase od 07:20 hod.  

3. Rezervné rúško si žiaci odkladajú do hygienického vrecúška (pre prípade 

znečistenia svojho používaného vrecúška). 

4. Dezinfekcia rúk je povinná pre všetkých žiakov a zamestnancov školy, po 

každom použití toalety (dezinfekcia sa nachádza v tesnej blízkosti každej 

toalety). 

5. Žiaci si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

6. Pitný režim pre žiakov je zabezpečený prostredníctvom zákonných 

zástupcov (svoje vlastné fľaše, pričom každá musí byť označená menom 

žiaka).  

7. Žiaci dodržiavajú všetky pokyny a nariadenia riaditeľky školy v súvislosti 

s ochranou a prevenciou proti šíriacemu sa ochoreniu COVID-19. 


