
    

Informácie o  nástupe do školy a pokyny RŠ (školský rok 2020/21) 
 

NAJDÔLEŽITEJŠIE POKYNY: 

Vyučovanie  pre všetkých žiakov je povinné. Aj v prípade, že by sa nemohlo vyučovať 

prezenčne, mení sa dištančnou výukou len forma.  

 Školský rok - vyučovanie začína 2.9.2021  (štvrtok ) podľa platného školského časového 

rozpisu zvonenia  o 7.50 hodine. 

Otvorenie školského roka bude bez celoškolského zhromaždenia, začiatok školského roka 

bude v jednotlivých v triedach, informácie – 8.00 hod. –  cez školský rozhlas.  

 Každý rodič  musí na začiatku školského roka  zadať cez rodičovské konto EduPage  

( Žiadosti / prihlásenia ) vyhlásenie o  BEZPRÍZNAKOVOSTI svojho dieťaťa, alebo 

priniesť vyplnené a podpísané zákonným zástupcom toto tlačivo - predložia svojim 

triednym učiteľom. 

Tiež si treba doniesť -  2 rúška, papierové jednorazové  vreckovky, prezuvky, zošit, pero... 

 Kto má prihlásené obedy – čip! 

 Tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti   si môžete stiahnuť v tomto ozname, kto nemá takúto 

možnosť, prázdne tlačivo bude  vložené aj pred začiatkom školy ( od 27.8.2021 ) pri hlavnej 

bráne  ZŠ  z Ulice SNP v tubuse pod poštovou schránkou, aj na vrátniciach . 

 Zákonní zástupcovia prváčikov – možnosť doprovodu prváka v prvý školský  deň, ale 

prosíme  len s jedným zákonným zástupcom ( 1 prváčik – 1 rodič ) , prosíme aj tu o čo 

najkratší pobyt s rúškom na nevyhnutnú komunikáciu s triednou učiteľkou. Je potrebné 

vypísať a podpísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti ( návštevník) . 

 Pri vstupe do školy  sa uskutoční  ranný filter , dezinfikujú sa ruky, prezutí žiaci vojdú  do 

svojich tried. 

 Informácie o rozdelení žiakov do tried 1.a 5. ročníka  budú zverejnené na paneloch pri vstupoch 

a na dverách tried 31.8.2021 o 15.00 hod, nie na vstupných dverách a informačnej tabuli ( 

GDPR ). 

 Informácie podajú pri vstupe aj dozorkonajúci učitelia. 

Vstupy do školy : ( kvôli zabezpečeniu hygienických opatrení ) 

1. a 2. ročník – vchod od ulice Pelhřimovskej v čase od 7.20 – 7.50 hod 

3. a 4. ročník – 1. bočný vchod zo záhrady z Pelhřimovskej v čase od 7.20 – 7.50 hod. 

5. – 9. ročník – hlavný vchod pre 2. stupeň v čase od 7.30 – 7.50 hod. 

 

ŠKD - pre žiakov prihlásených - od 2. 9. bude v prevádzke ráno od 6.30 hod. a poobede 

do 16.30 hod.  Vchod ráno pre týchto žiakov z Pelhřimovskej ulice.  

Prosíme, nahláste potom  ( zaznačte v zápisnom lístku presný čas), kedy bude vaše dieťa 

z ŠKD odchádzať, keďže vstup rodičov je do budovy školy zakázaný. 



ŠJ – stravovanie prihlásených žiakov podľa osobitného časového rozpisu, aby sme 

zamedzili veľkému stretávaniu sa žiakov.  

Možnosť prihlasovania obedov od 30.8.2021 cez EduPage alebo SMS  do školskej jedálne. 

 

Rozvrh hodín – od 2. 9. do 6. 9 2021 osobitný rozvrh, od 7. 9. (utorok )riadny rozvrh. 

Obsah a forma všetkých vzdelávacích aktivít bude zvolená tak, aby boli zaistené 

hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 

 Rúška sú povinné pre žiakov aj zamestnancov počas celého pobytu v škole, v 

celom interiéri  s  výnimkou konzumácie jedál a nápojov. 

 Zákonní zástupcovia  a cudzie osoby majú vstup do školy zakázaný. Návštevám je vstup 

možný len po súhlase riaditeľky školy  po predložení vypísaného vyhlásenia 

o bezpríznakovosti.  

 Doporučujem komunikáciu so svojimi učiteľmi cez  prioritný komunikačný školský kanál 

Edupage, emailom,  prípadne telefonicky. Osobné konzultácie  s pedagogickými a odbornými 

zamestnancami je potrebné dohodnúť si vopred. Všetci učitelia majú služobné emailové adresy 

v tvare: priezvisko@zsmkdk.sk  

 Škola bude postupovať podľa usmernení MŠ SR – Školský SEMAFOR, jednotlivé usmernenia 

sú v zelenej, oranžovej a červenej fáze podľa stavu ochorenia v našej škole  

 Všetky opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 

a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.   

 V prípade, že žiak preruší vyučovanie  na 3 dni a viac , rodič musí vždy predložiť písomné 

vyhlásenie  ( Vyhlásenie o bezpríznakovosti  ).  

 

Prajme si všetci úspešné zvládnutie tohto školského roka. Buďme disciplinovaní, ohľaduplní,  

chráňme si svoje zdravie. 

Krásne dni Vám prajem. Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku! 

 

Dolný Kubín 26.8.2021                                                        Mgr. Katarína Števonková 

         riaditeľka školy 
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