
Vyhlásenie  

Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v .........................................................................., 
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva 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 alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného 
mesiaca do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by 
som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

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

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

 

Telefón zákonného zástupcu:  

      Podpis zákonného zástupcu:  

 
Pokyny pre rodičov – zákonných zástupcov žiakov 

 Pokyny vyplývajú z usmernenia MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa školy Mesta Komárno, UVZ a RÚVZ v Komárne pre 
otvorenie škôl v mesiaci jún 2020 

  Rodič, ktorého dieťa bude chodiť do školy má dodržiavať nasledovné :  
● Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ, teplotu a podobne 

nesmie prísť do školy. 
● Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a odchode žiaka zo školy 

( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) 
● Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno rezervné) a papierové jednorazové vreckovky. 
● Pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, predloží 

písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . 
● V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto 

situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. 
● V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje 

dieťa príde vyzdvihnúť. 
● Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola u dieťaťu nariadená detským lekárom 

alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak z dochádzky do školy vylúčený! 
● Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu s dodržaním povinného odstupu od ostatných rodičov, kde 

ho preberie poverený zamestnanec školy. Budú otvorené dva vchody z ulice Eötvosovej a B.Kiralya. Zákonný zástupca 
do budovy školy NEVSTUPUJE! 

● Dieťa si  rodič  preberá po skončení vyučovania alebo ŠKD pri tých istých hlavných vchodoch. 
● Požiadavky na triednu učiteľku rieši telefonicky. 
● Pokiaľ sa rodič rozhodne prihlásiť dieťa do školy v priebehu mesiaca jún, oznámi to triednemu učiteľovi alebo na 

riaditeľstvo školy dva dni pred predpokladaným nástupom. 
● Prihlásené deti, majú nárok na stravu. Pokiaľ dieťa do školy nepríde, rodič je povinný dieťa odhlásiť zo stravy v školskej 

jedálni 
● V prípade nutnosti (prevzatie chorého dieťaťa, úraz alebo iná nepredvídateľná udalosť) vstúpi do vnútorných priestorov 

školy za dodržania povinných hygienických opatrení,  má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydenzifikuje. 


