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Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských 
zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 
Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 
Svojím podpisom potvrdzujem že podľa  § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem tvrdenia v bodoch 
1.-6., ktoré som uviedol a čestne vyhlásil pri prvom vstupe do Záujmového útvaru. 
Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov ochorenia 
dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som si vedomý(á) právnych následkov v prípade 
nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka  
 
Uveď miesto Dňa Podpis (zákonný zástupca/plnoletý žiak 
V Detve   
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