Otvorenie školského roka 2020/2021 v Základnej škole s materskou školou sa
uskutoční dňa
2. septembra 2020 o 8,00 hod.

v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky



Vzhľadom na platné nariadenia ÚVZ SR sa v ZŠ neuskutoční tradičné slávnostné
otvorenie školského roka, žiaci sa stretnú len vo svojich kmeňových triedach.



Účasť žiakov na vyučovaní je povinná.



Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín v súlade s odporúčaním
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.



Pred nástupom do školy pri prvom vstupe do budovy je povinný rodič každého žiaka,
ktorý sa bude vyučovania zúčastňovať, odovzdať triednemu učiteľovi čestné
vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi
umožnený vstup do budovy školy. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť na stránke
školy. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť bude tlačivo
k dispozícii pri vstupe do školy.



Pri vstupe do školy bude žiakom námatkovo meraná teplota. Žiak so zvýšenou
teplotou bude okamžite vylúčený z ďalšieho vyučovania.



Pri vstupe do budovy, pri vstupe do školskej jedálne, v triedach a v priestoroch WC
je zabezpečená dezinfekcia rúk, žiaci sú povinní pri vstupe do budovy, školskej
jedálne alebo po použití WC si ruky riadne dezinfikovať



Žiaci sú povinní mimo svojej skupiny používať ochranné rúško. Rodičia sú v zmysle
usmernenia MŠVVaŠ SR povinní žiakom zabezpečiť aspoň dva ochranné rúška. Bez
ochranného rúška nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.



Pre žiakov je zabezpečená strava v školskej jedálni. Záujem o stravu je potrebné
nahlásiť triednym učiteľom pri nástupe do školy a prípadnú zmenu aspoň deň
vopred vedúcej ŠJ



Prevádzka MŠ bude prebiehať v čase od 6,30 do 16,00 hod. Bližšie informácie o spustení
prevádzky MŠ a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu získajú rodičia od
zástupkyne riaditeľa školy p. Horváthovej.



Prevádzka školského klubu bude prebiehať štandardne. Začiatok činnosti ŠKD je
od štvrtka 3.9.2020 od 11,30 do 16,00 hod.

