Info pre žiakov 1. až 5. ročníka:
Od pondelka 15.6. 2020 plánujeme tieto organizačné zmeny:
- ŠKD pre žiakov 1. – 3. ročníka – bude v prevádzke od 6.15 hod – 16.00 hod.
- Ranná služba pre žiakov ŠKD do 7.15 hod, potom dozor podľa rozpisu ZŠ.
- 1. stupeň bude vchádzať už len jedným vchodom z Pelhřimovskej ulice – pre 1. stupeň
a hlavným vchodom pre 2. stupeň - 5. ročník ,
- Vstup do školy nenavštevujúcich ŠKD a pre 5. ročník v čase od 7.30 do 7.50, meranie
teploty bude náhodné.
- Bude platiť pôvodné zvonenie (1.hodina od 7.50 hod. )
- Vyučovanie : podľa rozvrhu – 1. – 3. ročník - 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom
4. ročník - 5 vyučovacích hodín s triednym učiteľom
5. ročník - 5 vyučov. hodín podľa pôvodného rozvrhu
- Obed – buď spolu s vychovávateľkou pre žiakov v ŠKD, ostatní podľa osobitného
rozpisu, keďže 6. a 7. hodiny nebudú.
- Tieto dni v škole budú slúžiť najmä na zhrnutie učiva, na rozhovory pedagógov so
svojimi žiakmi na jednotlivých predmetoch, ako pracovali počas dištančného
vzdelávania, vyhodnotenie ich aktivít, určenie východísk pre ďalšie vzdelávacie
obdobie. Nebojte sa, žiadne skúšanie, žiadne písomky, žiadne domáce úlohy!
- Pre nových žiakov, ktorí chcú prísť do školy od 15. 6. je nutné:
1. Oznámiť to svojmu triednemu učiteľovi do piatka12. 6. do 10.00 hod.
2. V pondelok ráno priniesť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha,
na webe, v kancelárii, pod poštovou schránkou pri bráne)
3. Na obedy sa musíte prihlásiť sami do ŠJ (cez konto Edupage/jedálny lístok zakliknutím objednania alebo prostredníctvom SMS správy: 0917 949 404 alebo
emailovou správou: jedalen@zsmkdk.sk) – tiež do zajtra do 15.00 hod., treba
zaplatiť aj réžiu 8.- €, ak ste zrušili poplatky, čipový systém v jedálni je platný,
priniesť čip.
4. Záujem o ŠKD nahlásiť tiež triednemu učiteľovi, najneskôr v pondelok priniesť
vypísanú prihlášku (je na webe, v kancelárii školy, pod poštovou schránkou pri
bráne školy) – a tiež treba zaplatiť mesačný poplatok 12,- €
- Takýto režim bude platiť od 15.6. do 24.6. 2020, od 25.6. sa v triedach budú
uskutočňovať triednické práce, odovzdávanie učebníc, účelové cvičenia a podobne.
- Ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení je v utorok 30. 6.2020 , pokyny
neskôr.

