
 

 

   

  

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA SV. URŠULE  
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Tel. kontakt:  02/544 32 778,  02/544 30 250            e-mail: riaditel@ursula.sk 

VSTUP OSÔB DO BUDOVY ŠKOLY 
 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy  je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivá sú na 
vrátnici školy).  
 
Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, 
žiaka/dieťaťa, zákonných zástupcov a zástupcov zriaďovateľa.  
 
Zoznam udelených výnimiek na vstup do budovy školy je na sekretariáte školy. 
 

Na komunikáciu so školou počas úradných (stránkových) hodín je možné využiť 
distančný spôsob komunikácie:  

telefonicky: 02/5443 2778, 0948 544 327  mailom: riaditel@ursula.sk 
 
 

Rodič dieťaťa materskej školy, žiaka základnej školy (ZŠ) a gymnázia sa 
môže pohybovať vo vnútorných priestoroch školy v prípade: 

A. odovzdania dieťaťa do MŠ, pričom dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný 
zástupca/rodič; 

B. nahlásenia mena dieťaťa ZŠ na vrátnici školy pri vyzdvihovaní dieťaťa zo ZŠ/ŠKD;   
C. počas vopred dohodnutého krátkeho stretnutia s učiteľom mimo priamej činnosti s deťmi 

alebo vyučovania – rodičia čakajú na učiteľa na vrátnici školy, kde si ich učiteľ vyzdvihne; 
D. vopred dohodnutého krátkeho stretnutia s odborným zamestnancom alebo vedením školy; 
E. v prípade potreby využiť služby sekretariátu je potrebné vopred si dohodnúť stretnutie 

telefonicky na tel. číslach školy 02/5443 2778, 0948 544 327 
 

Pri vyzdvihovaní detí MŠ, ZŠ a gymnázia sprevádzajúcimi osobami ďalej platí: 

A. Rodič/sprevádzajúca osoba čaká na dieťa MŠ/žiaka ZŠ a GYM pred budovou školy, nie vo 
vnútorných priestoroch školy. 

B. Rodič/sprevádzajúca osoba dieťaťa MŠ môže nahlásiť svoj príchod 10 minút vopred 
zavolaním na mobilný telefón materskej školy, aby sa dieťa stihlo pripraviť a čas rodiča 
strávený pri budove MŠ sa tak obmedzil na nevyhnutné minimum. 

C. Rodič/sprevádzajúca osoba žiaka ZŠ môže nahlásiť svoj príchod 10 minút vopred zavolaním 
na mobilný telefón na vrátnici, aby sa žiak stihol pripraviť a čas rodiča strávený pri budove ZŠ 
sa tak obmedzil na nevyhnutné minimum.  

D. Žiaci ZŠ, ktorí budú v ŠKD, budú zavolaní cez telefón – rodič/sprevádzajúca osoba potom čaká 
na dieťa pred budovou školy.  
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