
 

Informácie a pokyny k otvoreniu školy od 22. 6.2020 - 30.6.2020 pre žiakov 6.-9. ročníka  

podľa usmernenia Ministerstva školstva SR : 

1. Žiaci 6. – 9. ročníka môžu dobrovoľne nastúpiť do školy  od 22.6.2020 .  

2. Škola urobí prieskum záujmu zákonného zástupcu o nástup jeho dieťaťa do školy 

a prieskum záujmu o stravovanie sa v školskej jedálni k termínu 15. 6. 2020. Svoj 

záujem vyjadrite prosím do pondelka 15. 6. 2020 na stránke školy po prihlásení sa s 

rodičovským kontom v časti Komunikácia – Prihlasovanie. Prosíme termín dodržať. 

3. Pri prvom vstupe žiaka do areálu školy je potrebné odovzdať:  

písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si stiahnite 

tu: https://www.minedu.sk/data/att/16450.pdf (aktualizované 29. 5. 2020) 

4. Prevádzka školy bude  od 6.30 – 15:30 pre ŠKD 

                                     od 7:45 pre ostatných žiakov   

5. Vyučovanie žiakov  bude blokové, zabezpečovať ho bude triedny učiteľ. 

Pre žiakov 1. – 4. ročníka bude v trvaní 4 hodín , vyučovanie končí o 12:00 hod., 

vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníka bude v trvaní 5 hodín , vyučovanie konči  o 12:35 

hodine. 

6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy 

vylúčené 

7. Základné hygienické opatrenia:  meranie teploty podľa potreby, dezinfekciu rúk,  

škola zabezpečuje všetky hygienické prostriedky podľa vyhlášky. Rúška v počte 2 ks 

si dieťa donesie (jedno na sebe, druhé náhradné v taške), avšak nosiť ho bude len 

počas presunu vo vnútorných priestoroch školy. 

8. 30.6. 2020 -     ruší sa činnosť ŠKD popoludní 

- po odovzdaní vysvedčení  žiaci odchádzajú domov – dopravu si 

zabezpečuje zákonný zástupca žiaka  

 

https://www.minedu.sk/data/att/16450.pdf

