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Príkaz riaditeľky školy od 1.10.2020 

 

Vzhľadom k aktuálnym opatreniam ÚVZ a usmerneniam MŠVVaŠ SR Vás žiadame 

o dodržiavanie a rešpektovanie nasledovných opatrení: 

 

- Od 1.10.2020 zákaz vstupu zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb ráno do budovy 

školy. 

- Popoludní je povolený vstup iba jednému zákonnému zástupcovi, príp. sprevádzajúcej osobe 

iba na čas nevyhnutný na vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD. Je zakázané zdržiavať sa na chodbách. 

- vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len na základe predchádzajúceho 

telefonického súhlasu príslušného kontaktovaného zamestnanca školy alebo vedenia školy 

a vypísaním čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti danej osoby. 

- Pri vstupe do školy povinná dezinfekcia rúk na bezdotykových stojanoch, ktoré sú umiestnené 

pri každom vchode do školy. 

- na komunikáciu so školou Vás žiadame prednostne využívať telefonický (038/5325002, 

0918262787) 

- Zákaz vstupu na športoviská školy v areáli školy. 

- Dôrazne žiadame zákonných zástupcov, aby do školy neposielali deti, ktoré majú zvýšenú 

teplotu (nad 37,2 ˚C), prípadne iné príznaky ochorenia COVID-19. Ak ste prišli do kontaktu 

s osobou pozitívnou na COVID-19, je nutné, aby ste o tom ihneď informovali triedneho učiteľa 

a vedenie školy.  

- Povinnosť nosenia rúšok sa predlžuje na neurčito (prvý stupeň – odporúčané, druhý stupeň – 

povinné, zamestnanci školy – povinné). Výnimkou je čas potrebný na konzumáciu jedál 

a nápojov. Ďalšie výnimky sú uvedené v Opatrení ÚVZ SR zo dňa 29.9.2020, ktoré nájdete 

priložené na web stránke školy.  

- zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň dve rúška (náhradné v sáčku) a papierové 

vreckovky. 

- zakázaná organizácia školy v prírode, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku, krúžkov, 

rodičovských združení, besiedok, zasadnutí triednych dôverníkov, Rady školy, žiackej školskej 

rady až do odvolania. 

- ŠKD – v prevádzke naďalej zostáva ranný aj popoludňajší školský klub detí. 
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- pred vstupov do školskej jedálne povinná dezinfekcia rúk na bezdotykovom stojane. Tácku, 

príbor a jedlo vydáva personál ŠJ, žiaci si sami nenaberajú ani nedikladajú. Príbor je hygienicky 

zabalený.  

- frekvencia dezinfekcie priestorov a plôch zostáva nezmenená  (kľučky, zábradlia, vodovodné 

batérie v triedach 2x, toalety 3x, plochy 2x, ostatné 1x). 

- telesná a športová výchova a hudobná výchova sa vyučujú až do odvolania iba teoretickou 

formou. Je zakázané cvičiť a spievať na všetkých vyučovacích hodinách.  

- Škola je v zelenej fáze. Verím, že pri vzájomnej ohľaduplnosti a rešpektovaní všetkých 

pravidiel to tak zostane i naďalej.  

 

 

 

Topoľčany  1.10.2020    Mgr. Anna Krajčíková v. r. 

             riaditeľka školy 

 

 

 

 


