Pokyny
Začiatok školského roka
1. Vyučovanie začína v stredu 02.09.2020.
2. Ţiaci prichádzajú do školy podľa zverejneného rozpisu na webovej stránke školy.
3. V tento deň majú ţiaci vyučovanie podľa rozpisu uvedeného na webovej stránke školy.
4. Po príchode do budovy školy odporúčame ţiakom, aby sa nezdrţiavali na chodbách, ale išli do
učebne, ktorá je im pridelená.
5. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu oznamujeme zákonným zástupcom a ţiakom, ţe nikto s
príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná vyráţka, 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.
6. Zákonný zástupca ţiaka zabezpečí pre svoje dieťa kaţdý deň dve rúška a papierové
jednorazové vreckovky.
7. Dňa 2. septembra 2020 pri prvom nástupe ţiaka do školy zákonný zástupca predkladá čestné
vyhlásenie. Vyplnené vyhlásenie je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi hneď pri príchode.
(Vyhlásenie prinesie ţiak, rodičom (okrem 1 ročníka ZŠ) je vstup do budovy zakázaný.)
8. Po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný
zástupca písomné vyhlásenie o tom, ţe ţiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie.
9. V prípade, ţe má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na
Covid-19 alebo ak bola dieťaťu nariadená karanténa, bezodkladne o tejto situácii informuje
triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Za týchto podmienok je ţiakovi prerušená dochádzka do
školy.
10. Od 2. septembra môţu ţiaci vstúpiť do budovy školy výlučne v zmysle epidemiologických
opatrení (vstup do budovy školy v rúšku, po vstupe si ţiaci musia dezinfikovať ruky
a udrţiavať si od spoluţiakov odstup).
11. Ak ide o plnoletých ţiakov, horeuvedené povinnosti si plnia osobne.
12. Ţiaci sa v škole môţu stravovať od štvrtka 3.9.2020 podľa rozpisu. Ak pokračujúci stravníci
nemajú o obedy záujem, je nutné sa z obedov odhlásiť.
13. O programe a vyučovaní v prvých dvoch týţdňoch bude ţiakov informovať ich triedny učiteľ.
14. Od 2. septembra do 14. septembra 2020 platí opatrenie, podľa ktorého musia všetci ţiaci počas
výchovno-vzdelávacieho procesu v interiéry budovy školy byť v rúšku.
15. Zákonný zástupca zodpovedá za dodrţiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri
príchode ţiaka do strednej školy a pri odchode ţiaka zo strednej školy (nosenie rúšok,
dodrţiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

