
 

Zák ladná ško la,  Tr ibečská 1653/22,  955 01 Topoľčany    

          

www.zstribecskato.sk, email: zstribecskatopolcany@gmail.com, tel.: 038/5325002, 0918262787 

LETNÁ  ŠKOLA 
 

Termín: 17.8.2020 – 21.8.2020  (pondelok – piatok) 

Čas:    7.00 – 16.00 hod. (I. stupeň) 

  8.00 – 13.00 hod. (II. stupeň)  

- do letnej školy je možné prísť kedykoľvek v časovom rozpätí od 7.00 do 8.00 hod. 

- odchod z letnej školy je možný kedykoľvek podľa potrieb zákonného zástupcu 

- v prípade potreby aj žiak druhého stupňa môže byť v škole dlhšie 

- v letnej škole je pre žiakov zabezpečený obed v školskej jedálni (pre žiakov bude zdarma, 

financovaný z dotácie štátu) 

- pitný režim je zabezpečený, treba si iba priniesť svoju vlastnú fľašku 

- desiatu si každý žiak prinesie sám 

- žiaci si v prvý deň letnej školy prinesú prezúvky, športovú obuv, náhradné tričko, písacie 

potreby, 2 rúška 

- každý deň budú žiaci v škole informovaní o nasledujúcom dni (aby sme vedeli program upraviť 

podľa počasia) 

- prvý deň pri nástupe do letnej školy je potrebné priniesť vypísané tlačivo o zdravotnom stave 

dieťaťa a odovzdať ho pri vchode do letnej školy 

- do letnej školy môže prísť iba dieťa, ktoré je zdravé, neprejavuje žiadne príznaky ochorenia 

COVID-19, chrípky, prechladnutia, nemá kašeľ a zvýšenú teplotu 

- vchod do letnej školy je v časti prístavby (pri školskej jedálni), bude označený 

- pri vchode do letnej školy si treba dezinfikovať ruky v bezkontaktnom stojane s dezinfekciou 

- zákonní zástupcovia nevchádzajú do školy! 

- škola bude počas celého dňa zatvorená 

- odchod z letnej školy bude možný nasledovne: v prípade, že žiak bude chodiť domov sám, 

treba v prvý deň priniesť písomné vyhlásenie rodiča, ktoré bude obsahovať meno žiaka, triedu, 

informáciu, že žiak môže odchádzať z letnej školy sám s uvedením predného dňa a času, kedy ho 

môže vyučujúci pustiť samého domov. Ak zákonný zástupca príde pre žiaka, zavolá na telefónne 

číslo 0918262787. 

- v prípade akýchkoľvek nejasností a otázok, prosím, kontaktujte vedenie školy na 0918262787 

 

    Mgr. Anna Krajčíková, v. r. 

              riaditeľka školy 


