Školy a školské zariadenia budú na základe rozhodnutia ministra školstva otvorené
od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 takto:
- 1. stupeň ZŠ prezenčne ( v škole )
- 2. stupeň pokračuje aj naďalej v dištančnom vzdelávaní
Testy:
- stále platí potreba negatívneho testu zákonného zástupcu, otestovať sa musí dať aspoň
jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, alebo platnej
výnimky z testovania
- žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov
- test zákonného zástupcu platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID
AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ SR , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
- riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec ( u nás triedny učiteľ) overuje splnenie
podmienky vstupu do školy prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého
od zákonného zástupcu a predloženie (k nahliadnutiu) výsledku negatívneho testu rodiča na
COVID-19 alebo platnej výnimky
- najjednoduchšie je použiť elektronické prehlásenie cez EduPage
Školská dochádzka:
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa
nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa
týchto podmienok:
- ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu
netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne
vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri
chorobe dieťaťa
- ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované
za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR s
hlásením o jej zanedbávaní
- ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z
učiva daného ročníka,
- zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
Školský klub detí:
Prevádzka bude v režime – ráno od 6.30 hod. do 7.15 hod. (ranná služba) a po skončení
vyučovania do 16.00 hod.
Budeme sa snažiť vytvoriť ucelené skupiny, pri malom počte žiakov z jednotlivých tried
spojíme, ale dodržíme stálosť skupiny a nepremiešavanie detí počas týždňa.
Prosím, hneď v prvý deň oznámiť pani vychovávateľkám čas odchodu zo ŠKD.
Školská jedáleň:
Všetci žiaci 1. stupňa, ktorí boli bežne prihlásení na na stravovanie v ŠJ - obedy, budú
automaticky na obedy od pondelka prihlásení!
V prípade, že Vaše dieťa nepríde do školy, musíte dieťa včas odhlásiť bežným spôsobom .
Rozvrh:– platný ako doteraz - v tomto týždni, zverejnený na EduPage

Prosíme dodržiavať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia, deti majú mať
minimálne 2 rúška ( aj náhradné), hygienické vreckovky a hlavne majú ísť do školy
zdravé!
Veľmi sa tešíme, že sa znova stretneme, ale buďme zodpovední !
V prípade otázok kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo vedenie školy.
Mgr. K. Števonková, riaditeľka školy

