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Otvorenie školského roka 2020/2021
- Nástup do školy pre všetkých žiakov je v stredu 2.9.2020.
- Príchod do školy je dňa 2.9.2020 možný od 7.30 do 8.00 hod.
- Žiaci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 4.A a 4.D triedy vchádzajú ráno
do školy použitím bočného vchodu v budove prístavby (pri školskej jedálni).
- Žiaci 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.C a všetky triedy 5. – 9. ročníka vchádzajú ráno do
školy žiackym vchodom v hlavnej budove školy.
- Zákonní zástupcovia nevstupujú do priestorov školy!
- Výnimkou sú zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov
školy nasledovne: 2.9.2020 môže so žiakom 1. ročníka a s novoprijatým
žiakom vstúpiť do školy iba jeden zákonný zástupca. Od 3.9.2020 môže
ráno do budovy školy vstúpiť iba jeden zákonný zástupca žiaka 1. ročníka
počas celého mesiaca september. Od 1.10.2020 ráno do priestorov školy
nevstupuje žiaden zákonný zástupca!
- Povinnosťou každého žiaka a zákonného zástupcu je mať v priestoroch školy
rúško a pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky z bezkontaktného dávkovača,
ktorý je umiestnený pri vchodoch do školy.
- Pri prvom vstupe do školy každý žiak odovzdá dozorkonajúcemu pedagógovi
vypísané 2 tlačivá – „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ a
„Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu“. Bez týchto tlačív žiak
nebude vpustený do priestorov školy. Tlačivá sú priložené, môžete si ich
stiahnuť.

Tieto tlačivá zákonný zástupca musí predložiť aj po každom

prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni.
- Žiadame Vás o preštudovanie Podmienok vstupu do školy, ktoré sú taktiež
k dispozícii v prílohe a sú umiestnené aj na každom vchode do školy.
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Žiadame Vás, aby ste pred vstupom do školy nevytvárali skupinky
a dodržiavali odstupy ako to len bude možné.
- Otvorenie školského roka 2020/2021 bude prebiehať v triedach v čase
od 8.00 do 10.00 hod.
- Všetci žiaci dňa 2.9.2020 končia o 10.00 hod.
- Školský klub detí a školská jedáleň v prevádzke dňa 2.9.2020 nie sú.
- Dňa 2.9.2020 sa nevyžaduje prezúvanie žiakov. Od 3.9.2020 sú prezúvky
povinné.
- Od 3.9.2020 prebieha výchovno-vzdelávací proces riadne podľa rozvrhu
hodín.
- ŠKD začína svoju prevádzku od 3.9.2020 ranným ŠKD, ktorý sa bude
nachádzať v budove prístavby. Prevádzka ŠKD je denne od 6.00 hod. do 17.00
hod.
- Pri odchode žiaka z ŠKD v popoludňajších hodinách zákonný zástupca, alebo
ním poverená osoba vstupuje do priestorov školy iba na čas nevyhnutný na
vyzdvihnutie svojho dieťaťa, nezdržuje sa v priestoroch školy!
- Obedy budú vydávané od 3.9.2020. Všetky informácie ohľadom stravovania
dostanú žiaci dňa 2.9.2020 od svojich triednych učiteľov.
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Mgr. Anna Krajčíková v. r.
riaditeľka školy
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