
    

Informácie o  nástupe do školy a pokyny RŠ (školský rok 2022/23) 

Vážení rodičia, od 5. septembra  2022 začíname spolu nový školský rok. Veríme a dúfame, že 

bude pokojnejší a zdravší ako tie minulé. Rozhodnutie ministra 

 

NAJDÔLEŽITEJŠIE POKYNY: 

 
 Školský rok 2022/23 - vyučovanie začína 5.9.2022  (pondelok ) podľa platného školského 

časového rozpisu zvonenia  o 7. 50 hodine. Vstup do školy, do tried ,  je od 7.30 hod. 

 Žiaci 1. ročníka môžu vstúpiť do školy a stráviť tento slávnostný deň so svojimi rodičmi,  

žiaci vyšších ročníkov vchádzajú do školy sami. Vstup do objektov 

 Do školy sa vstupuje ako obvykle – 1. stupeň z Ulice Pelhřimovskej, 2. stupeň hlavným 

vchodom z Ulice SNP. 

 Slávnostné otvorenie školského roka bude bez celoškolského zhromaždenia, začiatok 

školského roka sa uskutoční  v jednotlivých v triedach, o  8.00 hod. –  cez školský rozhlas.  

 Každý rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy 

a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy 

a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  Toto prehlásenie môžete vykonať prihlásením sa do 

rodičovského konta v systéme Edupage  ( Žiadosti / prihlásenia) , alebo si ho stiahnuť a priniesť 

vyplnené a podpísané zákonným zástupcom toto tlačivo – žiaci ho predložia svojim triednym 

učiteľom.  

Tiež si ho môžete stiahnuť v prílohe tohto oznamu.  Kto nemá takúto možnosť, prázdne tlačivo 

bude  vložené aj pred začiatkom školy ( od 31. 8.2022 ) pri hlavnej bráne  ZŠ  z Ulice SNP 

v tubuse pod poštovou schránkou, aj na oboch vrátniciach . 

 V prvý deň treba doniesť -  prezuvky, zošit, pero... kto má prihlásené obedy – nezabudnúť 

čip! 

 Informácie o rozdelení žiakov do tried 1. a 5. ročníka  budú zverejnené na paneloch pri vstupoch 

do školy a na dverách tried až 5. 9.2022 ráno ( GDPR ).  Informácie podajú pri vstupe aj 

dozorkonajúci učitelia. 

http://zsmkdk.sk/innovaeditor/assets/rozhodnutie_ministra_15082022.pdf
http://zsmkdk.sk/innovaeditor/assets/vstup_do_objektov.pdf
http://zsmkdk.sk/innovaeditor/assets/pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_od_15082022.pdf


ŠKD - pre žiakov prihlásených - od 5. 9. bude v obvyklom režime - ráno služba od 6.00 hod. 

a poobede  v oddeleniach so svojimi p. vychovávateľkami  do 16.00 hod - služba do 17.00 

hod. Vchod ráno pre týchto žiakov je z Pelhřimovskej ulice.  

Prosíme, nahláste pedagógom ( zaznačte v zápisnom lístku presný čas), kedy bude vaše dieťa 

z ŠKD odchádzať. 

Stravovanie – Obed v ŠJ bude vydaný len tým žiakom, ktorí majú uhradený poplatok za mesiac 

september 2022 a sú na odber stravy v školskej jedálni prihlásení. - podľa časového rozpisu,  

Možnosť prihlásenia obeda na 1. školský deň -  do 4.9.2022 do 14.00hod. cez EduPage 

alebo cez SMS  do školskej jedálne. Noví žiaci – nezabudnite si prísť prevziať čip do 

kancelárie ŠJ.  

Rozvrh hodín – od 6. 9 2022  bude prebiehať vyučovací proces podľa pokynov triednych 

učiteľov.  

Výchovno vyučovací proces a prevádzka školských zariadení sa bude konať v súlade s 

dokumentom MŠ SR : Zelená otvoreným školám. Zelená otvoreným školám 

Prajme si všetci úspešné zvládnutie tohto školského roka. Buďme disciplinovaní, ohľaduplní,  

chráňme si svoje zdravie. 

Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku! 

 

Dolný Kubín 29.8.2022                                                         Mgr. Katarína Števonková 

         riaditeľka školy 

 

  

 

http://zsmkdk.sk/innovaeditor/assets/zelena_otvorenym_skolam.pdf

