ŠKOLSKÝ ROK 2020/21
Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020 o 8:00



hod. (1. ročníky o 8.30 – 26.9. bude upresnené)
Informácie k otvoreniu škôl nájdete na :
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zusjazykove-skoly/ a https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-smepripraveni/
Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),
ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného
lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s
lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o
bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
-

škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu
rúk pri príchode žiakov do školy

-

každý žiak je povinný priniesť v prvý deň pri príchode do školy Zdravotný
dotazník (príloha 1)

-

každý žiak bude v spoločných priestoroch školy nosiť rúško prvé dva
týždne (aj I. aj II. stupeň), žiaci II. stupňa aj počas vyučovania

-

každý žiak bude do 14.9.2020 nosiť do školy 2 rúška

-

každý žiak bude mať vlastný dezinfekčný (antivirálny) prostriedok k
použitiu a papierové vreckovky/utierky

-

žiaci aj učitelia dodržiavajú od seba vzájomný odstup

od 16.9.2020 budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. "semafor" (zelená,
oranžová, červená) Semafor pre základné školy na:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zusjazykove-skoly/



Vyučovanie sa v prvý deň končí o 9.35



Vyučovanie sa vo štvrtok a v piatok končí o 11:30



Od pondelka 7.9. sa vyučuje podľa rozvrhu hodín


Zmena v organizácii ŠKD:
V období od 2.9. do 14.9.2020 je fungovanie ŠKD zabezpečené
nasledovne:
Ranný ŠKD od 7.00 do 7.55 – žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom cez
hlavný vchod priamo do šatne a svojich tried, kde je zabezpečený dozor.
Poobedný ŠKD funguje do 17.00, každé oddelenie vo svojej triede (deti sa
nespájajú).



Zoznamy žiakov 1.ročníkov ako aj novovytvorených tried (6.,8.
a 9.ročníky) budú z dôvodu ochrany osobných údajov zverejnené vo vitríne
pred budovou školy od stredy 26.8.2020.



Podrobnejší organizačný poriadok na obdobie 2.-14.9.2020 bude
zverejnený na stránke školy od stredy 26.8.2020.

