Vážení rodičia, milí žiaci,
o organizácii školského roku 2020/2021 sme Vás informovali. Teraz nám dovoľte odpovedať
na otázku, ktorú si kladie asi každý z Vás: Ako to bude vyzerať v prípade, že sa situácia zhorší
natoľko, že dôjde k zatvoreniu škôl? Uisťujeme Vás, že podľa podmienok školy sa učitelia
snažia pripraviť aj na takúto situáciu. Pre našich učiteľov sa na začiatku tohto školského roka
pripravuje školenie v programe MS Teams. Tento program, a samozrejme aj edupage, budú
naši učitelia využívať v období tzv. dištančného vzdelávania.
Okrem riadneho rozvrhu má škola vytvorený aj tzv. korona-rozvrh. Na tento rozvrh škola
''nabehne'' v prípade rozsvietenia červenej farby na semafore. V prípade úplného zatvorenia
škôl sa prejde na už spomínané dištančné vzdelávanie.
Aby sme predišli a vyvarovali sa možnému scenáru, PROSÍME Vás o rešpektovanie
nasledovných hygienických opatrení:
•

žiaci, zamestnanci, rodičia a návštevníci školy sú povinní prísne dodržiavať
epidemiologické opatrenia platné na Slovensku a preventívne opatrenia vydané
riaditeľom školy

•

nepovolené osoby školy majú prísny zákaz vstupu do budovy (v tomto prípade
prosíme aj rodičov žiakov, aby nevstupovali do budovy školy)

•

pri vstupe do školy musia všetci použiť dezinfekciu rúk a v rámci preventívnych
opatrení vykonávať aj pravidelnú hygienu

•

pri rannom filtri budú žiaci s nameranou zvýšenou teplotou poslaní do izolovanej
miestnosti a zákonný zástupca bude povinný si po dieťa prísť

•

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
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. V prípade, že zdravotný stav žiaka nevyžaduje komunikáciu s lekárom,
pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.)

•

nosenie rúška:

Od 2.9. do 14. 9. bude každý žiak II. stupňa nosiť rúško všade vo vnútorných
priestoroch školy – počas prestávky i počas hodiny.
Žiaci I. stupňa budú nosiť rúško všade, okrem svojej triedy. Odporúčame nosenie
rúška žiakov I. stupňa i na vyučovacom procese.
•

každý žiak musí so sebou nosiť: 2 rúška, vlastný dezinfekčný prostriedok a
papierové vreckovky

•

všetky priestory školy sú vydezinfikované a pripravené na výchovno-vzdelávací
proces, toalety sú vybavené tekutým mydlom a papierovými obrúskami, po chodbách
školy sú rozmiestnené dezinfekcie na ruky

Nakoľko sa situácia mení zo dňa na deň, odporúčame Vám sledovať webovú a FB stránku
školy, prípadne edupage.

Želám nám úspešný štart do nového školského roka!

Mgr. Lukáš Srnka – riaditeľ školy

