
Rodičovské združenie – informácie 

1. Triedny dôverník- v každej triede zostáva triednym dôverníkom ten rodič, ktorý bol aj 

v predchádzajúcom školskom roku. Ak by niekto chcel zmenu, musí kontaktovať triedneho 

učiteľa. Triedni dôverníci žiakov 1. ročníkov boli zvolení na prvom RZ dňa 4.9.2020. 

2. Kontakty na školu:  skola@zsmojmirova.edu.sk 

                                                  0337735211 – riaditeľ 

                                                  0337735212 – zborovňa 

                                                  0337625347 – školská jedáleň 

3. Výška rodičovského príspevku – na jedno dieťa je to suma 20 eur a v  prípade súrodenca je 

to + 5 eur na celý školský rok. Rodičovský príspevok sa uhrádza triednemu učiteľovi.  

4. Povinné úrazové poistenie žiakov je 2 eurá na žiaka (výlety, exkurzie, školské akcie) – 

zaplatiť v hotovosti triednemu učiteľovi.  

5. Žiaci sa môžu poistiť proti odcudzeniu a strate osobných vecí a školských pomôcok 

v poistných sumách:     do 50 € - 0,50 €, do 200 €  1 € 

6. Vzdelávacie poukazy 2020: 

 Každé dieťa prinesie domov vzdelávací poukaz. 

 Rodič sa rozhodne, či bude dieťa navštevovať krúžok, ktorý je v ponuke školy. 

 Rodič poukaz podpíše  a ceruzkou napíše názov zvoleného krúžku. Dieťa ho prinesie do 

školy v prípade, že si vyberie z ponuky krúžkov školy, odovzdá ho triednemu učiteľovi do 

24.9.2020. 

 Zoznam krúžkov je zverejnený na webovej stránke školy. 

 V prípade, že si žiak nevyberie z ponuky krúžkov školy , môže si ho uplatniť v iných 

organizáciách, ktoré prijímajú vzdelávacie poukazy. 

7. EDUPAGE – webová stránka školy, elektronická žiacka knižka, informácie, učivo, úlohy... 

 Prístupové heslá majú všetci žiaci od svojich triednych učiteľov (heslá sa nemenia platia 

tie, ktoré mali žiaci počas minulého školského roka). 

 Je nutné, aby rodičia sledovali elektronickú žiacku knižku a informácie, ktoré sú 

zverejňované na webovej stránke školy a Edupage. 

8. Zmeny údajov zo strany rodičov: 

 V prípade, že sa vyskytne počas školského roka zmena bydliska, telefónu a pod., je 

potrebné to okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi. 

9. Školský poriadok 

 Zákonný zástupca a žiak si prečítajú školský poriadok na webovej stránke školy. 

V školskom poriadku sa nachádzajú informácie o právach a povinnostiach rodičov, 

žiakov, o výchovných opatreniach, o používaní mobilov počas vyučovania, o správaní, 

dochádzke žiakov , je tam interná smernica o prevencii šikanovania... 

 Zo školského poriadku vyplýva zákaz používania mobilných telefónov a elektronických 

zariadení počas vyučovacích hodín a prestávok . V prípade porušenia bude mobilný 

telefón žiakovi odobraný a vrátený zákonnému zástupcovi žiaka. 



10. Ak chce žiak dochádzať do školy na bicykli, kolobežke , korčuliach a pod., bezpečnosť 

dieťaťa pri presune do školy a zo školy je na zákonnom zástupcovi. Škola v takomto prípade 

nepreberá za žiaka zodpovednosť. 

11. Dochádzka: 

 Neprítomnosť detí treba ohlásiť včas triednemu učiteľovi (možnosť nechať odkaz aj 

u hospodárky školy) najneskôr do 24 hodín. 

 Ospravedlnenky (aj od lekára) treba mať v žiackej knižke. 

 Ak žiak musí odísť počas vyučovania, musí predložiť žiadosť od zákonného zástupcu 

triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu tej hodiny, z ktorej odchádza, v sprievode 

zákonného zástupcu.  

 Ak žiakovi príde počas vyučovania zle, nevoľno, môže odísť len v tom prípade, ak pre 

neho príde zákonný zástupca . 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19, aj pri nariadení domácej karantény je 

zákonný zástupca povinný túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi, prípadne 

vedeniu školy. 

12. Zmeny v dôsledku opatrení COVID -19 :  

 Ak žiak prejavuje príznaky respiračného ochorenia, škola kontaktuje zákonného 

zástupcu, ktorý musí po dieťa prísť. 

 Zákonný zástupca môže ospravedlniť dieťa na 5 dní, na ospravedlnenie neprítomnosti 

dlhšej ako 5 dní je potrebné potvrdenie od lekára a predloženie vyhlásenia 

o bezinfekčnosti. 

 Pre meniace sa opatrenia v dôsledku šírenia sa COVID -19  škola musí prispôsobovať 

výchovno-vzdelávací proces a stravovanie v ŠJ neustále sa aktualizovaným zmenám. 

Preto žiadame rodičov, aby sledovali webovú stránku školy a oznamy na dverách 

pavilónov.  

13. Obedy:  

 Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa z obedov , ak vie, že dieťa bude chýbať, 

najneskôr deň vopred do 14:00 hod. 

 Od 16.9.2020 sú zmenené obedňajšie prestávka:  11:30 – 12:30 hod.  1.stupeň 

                                                                                                           12:30 – 13:55 hod.  2 stupeň 

14. ŠKD:       

 Ranný a popoludňajší zber sa v dôsledku aktuálnych opatrení ruší. 

 

 

 

Piešťany   18.9.2020      Mgr. Rudolf Kollár 

        riaditeľ školy 

                                                       


