
Vážení rodičia, 
 
v súlade s usmernením MŠVVaŠ o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca 
školského roku 2019/2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR dňa 18.5.2020: 
https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-
konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/ 
Vás žiadame o vyjadrenie sa k záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do ZŠ M.R. Štefánika Košariská od 1.6.2020. 
Vaše aktuálne vyjadrenie je záväzné a bude sa vzťahovať na celú dobu školskej prevádzky v ZŠ od 1.6.2020 do 
30.6.2020 (s výnimkou ochorenia dieťaťa, výskytu Covid-19 v rodine, resp. odporúčania kompetentných orgánov a  
hygienikov v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie).  
Ak neprejavíte záujem o umiestnenie v škole, Vaše dieťa je povinné sa naďalej vzdelávať dištančnou formou doma 
do 30.6.2020. Obsah a forma vzdelávacieho procesu bude rozdelená na dopoludňajšiu vzdelávaciu činnosť 
a popoludňajšie záujmové činnosti (ŠKD). Nedoručenie vyplneného informovaného súhlasu - dotazníka do termínu, 
(25.5.2020 do 12:00) bude považovaná za nezáujem o umiestnenie vášho dieťaťa do ZŠ v uvedenom období. 
 

 

Informovaný súhlas - vyjadrenie zákonného zástupcu: 
 
Som si vedomý/-á právnej zodpovednosti za žiaka a dobrovoľne som sa a rozhodol/-a, aby moje dieťa 
........................................................................................... nar. dňa: ........................    
navštevovalo Základnú školu M. R. Štefánika v Košariskách od 1. júna 2020 a potvrdzujem, že som bol/-a 
oboznámený/-á s obsahom informovaného súhlasu a riadne poučený/-á o dôsledkoch svojho súhlasu. 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa  od 01. 06. 2020 na:  

vyučovanie  
v dopoludňajších  hodinách 

7:30 - 12:20 

na stravu  
do  školskej jedálne 

do  školského klubu detí 
v popoludňajších hodinách 

12:20 - 15:30 

      

 

*do prázdnych políčok doplňte „áno“ alebo „nie“ 

Na základe stavu, ktorý bude zistený prieskumom  medzi zákonnými zástupcami žiakov, zabezpečíme v súčinnosti 

so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy, ak zriaďovateľ rozhodne o jej otvorení po zvážení všetkých  

miestnych špecifík, personálnych, materiálnych, priestorových možnosti a aktuálnej hygienicko - epidemiologickej 

situácie v oblasti svojej pôsobnosti. 

 

V ............................................................ dňa: ............................. 

 

Meno a priezvisko 1. zákonného zástupcu: ................................................... podpis: ................................... 

Meno a priezvisko 2. zákonného zástupcu: ................................................... podpis: ................................... 
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