
Pokyny – organizácia šk. roka 2020/2021 – 2.9. – 14.9.2020 

2.9.2020 – začiatok školského roka 

-1. ročník – 8,00 -   9,00 hod. – otvorenie šk. roka 

 vstup rodičov je povolený iba s rúškom 

 pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk, dodrţiavanie odstupov 

 rodič prinesie vyplnené  Vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti podpísané 

rodičom 

- do budovy s dieťaťom vstupuje len jeden zákonný zástupca 

- 2. – 4. ročník – 8,30 – vstup do budovy, priamo do svojej triedy 

 zákaz vstupu rodičov do budovy 

 pre ţiaka je povinné rúško + dezinfekcia rúk 

 ţiak prinesie  Vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti podpísané rodičom 

- 5. – 9. ročník – 9,00 – vstup do budovy, priamo do svojej triedy 

 zákaz vstupu rodičov do budovy 

 pre ţiakov je povinné  rúško + dezinfekcia rúk 

 ţiak prinesie Vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti podpísané rodičom 

- Dňa 2.9. 2020 sa v školskej jedálni nevarí a nie je v prevádzke ŠKD . 

 

V dňoch 3.9. – 14.9. 2020 bude organizácia vyučovania nasledovná: 

1. stupeň   

- ranná činnosť v ŠKD v týchto dňoch  nie je v prevádzke 

- vstup ţiakov do budovy bude moţný od 7,00 priamo do svojej triedy 

- vyučovací proces prebieha od 8,00 do 12,00 

- ŠKD je v prevádzke do 17,00 

- obed sa vydáva v čase od 11,00 do 12,20 

2. stupeň 

      - vstup ţiakov do budovy bude moţný od 7,45 priamo do svojej triedy 

      -  vyučovanie prebieha v kmeňových triedach v upravenom reţime do 12,25 

      -  po  skončení vyučovania musia ţiaci v čo najkratšom čase opustiť areál školy 

      - obed sa vydáva v čase od 12,30 do 13,30 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

 Ţiaci vstupujú do školy bez sprievodu rodičov  

 Ranný filter – meranie teploty 

 Žiaci vstupujú do školy v rúšku 

 Všetci žiaci sú povinní mať pri sebe 2 rúška!!!!! Zodpovední sú rodičia!!! 

 Žiaci si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky 
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 Prosíme rodičov, aby boli telefonicky dostupní v prípade zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa. 

V prípade, ţe je u dieťaťa podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne 

o tejto situácii informujte riaditeľa školy alebo  triedneho učiteľa.  

 Povinnosťou zákonného zástupcu je nahlásenie karantény. 

 Prosíme rodičov o maximálnu zodpovednosť a spoluprácu. V prípade, ak dieťa vykazuje 

príznaky ochorenia, neposielajte dieťa do školy! 

 Zákonný zástupca predkladá po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka v trvaní viac ako 

tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti o tom, ţe ţiak 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  
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