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Výchovno-vzdelávací proces od 3.5.2021
Riaditeľka ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany oznamuje, že na základe Rozhodnutia
MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 bude výchovno-vzdelávací proces v
ZŠ Tribečská prebiehať nasledovne:
 Všetky ročníky prechádzajú na prezenčnú formu výučby.
 Príchod do školy je od 7.30 hod., pred vstupom do budovy bude každé ráno
vykonaný ranný filter, meranie teploty bezdotykovým teplomerom.
 Pri nameraní hodnoty telesnej teploty 37,5 ͦ C a viac, dieťa nemôže byť prijaté do
kolektívu. Prosíme rodičov, aby do školy posielali iba zdravé deti, bez akýchkoľvek
príznakov ochorenia COVID-19.
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, alebo
nariadenie karantény, zákonný zástupca o tom bezodkladne informuje triedneho
učiteľa a vedenie školy.
 Žiak v pondelok odovzdá vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu
učiteľovi.
 Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje Vyhláška ÚVZ SR č.
175/2021. V škole nie sú povinné respirátory, stačí rúško, šatka, šál.
 Podmienky vstupu žiaka do školy upravuje Vyhláška ÚVZ SR č. 200/2021. Do
objektu školy je možný vstup žiaka bez potreby preukázania sa negatívnym
výsledkom testu na COVID-19.
 Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy! Vstup do školy je zákonnému
zástupcovi povolený iba pri prevzatí dieťaťa po skončení vyučovania alebo ŠKD na
iba nevyhnutnú dobu pri dodržaní platných opatrení. Je zakázané zdržiavať sa v
priestoroch školy a školského areálu.
 Školský klub detí je v riadnej prevádzke pre všetkých žiakov prvého stupňa od 6.00
do 17.00 hod.
 Stravovanie v školskej jedálni je v riadnej prevádzke. Mliečna desiata bude tiež
podávaná. Bližšie informácie u vedúcej ŠJ na tel.č. 0918626787.
 Všetky informácie nájdete na web stránke školy www.zstribecskato.sk v časti
AKTUALITY.

Prosíme Vás o rešpektovanie sa navzájom!
Topoľčany 30.4.2021
Mgr. Anna Krajčíková v. r.
riaditeľka školy
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