Oznam o slávnostnom otvorení školského roka 2020/21
1. Otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 ( streda) v triedach.
2. Nástup do školy:
1.stupeň: od 7.20 do 7.50 hod. dvoma vchodmi ( 1.a 2. ročník vstup
z Pelhřimovskej ulice, 3. a 4. ročník vstup bočným vchodom zo
záhrady )
2. stupeň: od 7.30 do 7.50 hod. hlavným vchodom pre 2. stupeň.
3. 8.00 hod - slávnostné otvorenie , štátna hymna, báseň, príhovor RŠ –
cez školský rozhlas
4. Návšteva vedenia školy v prváckych triedach od 8.30 v jednotlivých
triedach.
5. Práce v triede, pokyny od triednych učiteľov , dôležité informácie...
Rúško pre všetkých je povinné aj v interiéri, aj v exteriéri – mimo konzumácie stravy
a pitia.
Pre žiakov 1. stupňa je povinné všade mimo svojej triedy, odporúčané je na výchovnovyučovacom procese.
Prvý školský deň je potrebné priniesť:
-

-

vyplnený a podpísaný Dotazník s vyhlásením o zdravotnom stave dieťaťa ( ak niekto
nemá možnosť si vytlačiť, prázdne dotazníky sú vložené v tubuse pod poštovou
schránkou pri hlavnej bráne, budú k dispozícii aj pri vstupe do školy na 1. stupni – ale
prineste si pero, vypisuje a podpisuje zákonný zástupca )
minimálne 2 rúška + mikroténové vrecúško, jednorazové hygienické vreckovky,
papuče, zošit, pero...)
ČIP ( stravovanie )

Vstup do školy je rodičom a cudzím osobám zakázaný!
Výnimku majú len rodičia 1. ročníka v prvý školský deň , možnosť sprevádzať
prváčika do triedy na nevyhnutne potrebnú dobu, najneskôr do 10.00 hod. Ideálne je
len jeden z rodičov. Prosíme s rúškom!
Pri vstupe do budovy školy bude meraná teplota, všetci si vydezinfikujú ruky, žiaci sa
prezujú a vojdú do tried.
INFO ( zoznamy ) o zadelení žiakov do tried 1.,2.,5. a 9. ročníka budú vyvesené 2.9. na
paneloch pri vstupoch do ŽŠ, kvôli GDPR nebudú zverejnené na vstupných dverách!
DODRŽIAVAŤ : R – O – R ( RUKY – ODSTUP – RÚŠKO)!!!!

STRAVOVANIE - 2.9.2020 (rozpis na ostatné dni oznámia triedni učitelia)
Školská jedáleň - prízemie
10.00 hod.– 1.A,1.B,1.C,1.D
10.30 hod. - 2.A, 3.A, 3.B
11.10 hod - 5.A, 5.B, 5. C, 6.A, 6.B, 6.C
Školská jedáleň – poschodie
10.00 hod.- 2.B, 2. C, 3.C
10.30 hod – 4.A, 4.B, 4.C, 4..D ,
11.10 hod - 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
Rodičom je vstup do priestorov školskej jedálne zakázaný!
Žiaci odchádzajú zo školy na obedy a vchádzajú do jedálne len s určeným pedagogickým
zamestnancom.
Stravujúci sa musia do jedálne vstupovať s rúškom ( bez rúška jedine pri jedení a pití),
vydezinfikovať si pri vchode ruky, dodržať rozostupy pred výdajným okienkom, dodržiavať
pokyny dozorkonajúcich. Nezabudnúť na heslo R-O-R!
Tešíme sa na Vás, užite si posledné dni prázdnin..
Mgr. Katarína Števonková, r.š.

