
Milí rodičia a žiaci, 
 
ešte stále sú prázdniny, no do začiatku školského roka chýba už iba niekoľko dní.  
Tu sú prvé informácie, ktoré postupne budeme dopĺňať: 
 
1. Zápisný lístok do školskej jedálne 
Prosíme do konca augusta 2022 doručiť pani vedúcej jedálne na e-mailovú adresu 
jedalen@vdp.sk vyplnený zápisný lístok na školský rok 2022/23 
https://drive.google.com/file/d/1utp_i_zkEILPu1Gu-hump93HBnUHvjJU/view 
Prihlásiť sa na obedy v novom školskom roku pomocou zápisného lístka sa musia 
všetci stravníci, aj tí, ktorí sa už stravovali minulý školský rok. Zároveň prosím všetkých 
rodičov, aby kládli dôraz na správnosť pri vyplnení čísla účtu na vrátenie preplatkov 
(vyplniť prosím v IBAN formáte). 
Platby za stravu v septembri je potrebné uhradiť do konca augusta 2022 alebo po 
prečítaní tohto oznamu. Ďalšie info ohľadom jedálne: 
Školská jedáleň – vincentdepaul.sk 
Povinnosť prihlásiť sa do školskej jedálne majú aj rodičia budúcich prvákov. 
 
2. Nástup do školy je 5. septembra 2022. Žiaci sa stretávajú do 8.00 h. vo svojich 
triedach. Rozmiestnenie tried je na vchodových dverách. Zoznam novoprijatých žiakov 
bude pri vrátnici na prízemí. Následne sa všetci presunú do kostola sv. Vincenta de 
Paul, tam bude o 9:00 h. spoločná sv. omša: Veni Sancte.  
 
3. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 
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“. Vyhlásenie je 
možné poslať prostredníctvom EduPage (žiadosti/vyhlásenia).  
V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa 
považuje za príznakového, a je potrebné umiestniť ho do izolačnej miestnosti a 
bezodkladne kontaktovať rodiča. 
Rodičia, ktorí si objednali a prevzali Ag testy nemajú povinnosť nahlasovať škole ich 
použitie a výsledok. 
 
4. Predpokladaný čas obedovania v prvý deň je od 10.30 h.  
 
5. ŠKD bude dňa 5.9. v prevádzke do 15.00 h. 
 
 
 
 
Požehnaný čas letných horúcich dní. 
 
vedenie školy 
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