
Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021 

 

Školský rok začína 2. septembra 2020 (streda) o 8.00 hod. (sledujte vyjadrenia ministra školstva – 

mimoriadna situácia). 

 

1. Zákonný zástupca prijatého žiaka do 25. augusta 2020 doručí SZŠ Žilina vyjadrenie 

všeobecného lekára o zdravotnej  spôsobilosti študovať zvolený zdravotnícky odbor (v prípade, 

že potvrdenie lekára nebolo súčasťou prihlášky). 

 

2. Žiaci odboru asistent výživy v deň nástupu do školy donesú potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti pracovníka v potravinárstve, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé 

bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne osobu poučí o jej právach a 

povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať. (Vyhláška č. 585/2008 Z.z. § 22). 

 

3. Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 

“ŠVVP“).  

     Zákonný zástupca prijatého žiaka, ktorý má diagnostikované špecifické poruchy  učenia, 

predloží správu špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia a vyjadrenie k školskému 

začleneniu najneskôr do 25. augusta 2020.  

Za individuálne začleneného žiaka so ŠVVP je možné považovať žiaka výlučne na základe 

písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vyplývajúceho z odbornej 

špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka. 

 

4. Žiak si prinesie  v prvý deň vyučovania občiansky preukaz,  fotokópiu vysvedčenia 9. 

ročníka ZŠ,  fotografiu max 3x4 cm do žiackeho preukazu,  pero a papier.  V prípade 

záujmu o kartu ISIC vypísanú prihlášku (prihláška na webovej stránke školy), 20,- € a 

fotografiu  rozmer 25 x 25 mm. Pozri všetky informácie www.isic.sk. 

 

5.   Potvrdenia o návšteve školy (na dopravu) vydávame od 27.8. do 28.8.2020 od 10.00 hod.  do 

12,00 hod.. V prípade, že žiak príde v inom čase, môže sa stať, že potvrdenia nedostane, nakoľko 

pracovníčka sa bude venovať inej práci (prijímacie skúšky a pod.), prípadne bude čerpať 

dovolenku. Ak vypísané tlačivo zašlete poštou s obálkou so spätnou adresou a známkou, 

potvrdené tlačivo Vám zašleme na uvedenú adresu (počas celých prázdnin).  

Tlačivá pre rodinné prídavky nevydávame, Úrad práce a sociálnych vecí si zabezpečí potvrdenie 

prostredníctvom databázy žiakov. V prvý deň školského roka žiak dostane potvrdenie na 

daňový bonus, potvrdenie na vlak a  4 bežné potvrdenia. 

 

 

6.    Prihlášku na odoberanie stravy  získate na www.szshlbokaza.edu.sk (nástenka-oznamy). Vypísanú  

prihlášku odovzdá žiak  vedúcej stravovacej prevádzky. Ak chcete, aby Vaše dieťa odoberalo 

stravu od začiatku školského roka, je potrebné vypísanú prihlášku priniesť v termíne  27.8.- 

28.8.2020 od 10.00 do 12,00 hod. a uhradiť stravu prevodom z účtu  najneskôr  28.8.2020.  

http://www.isic.sk/
http://www.szshlbokaza.edu.sk-/

