NÁVRAT DO ŠKOLY 2021
Vážení rodičia, milí žiaci,
určite ste zachytili správy o aktuálnej školskej situácii. Dávame do pozornosti, že dňa

9.2.2021 (utorok)

– po vydezinfikovaní priestorov školy – sa otvára aj brána

našej školy a to pre žiakov I. stupňa.
Dovoľujem si vás informovať o podmienkach nástupu vychádzajúc z MŠVVaŠ SR a UVZ:
•

je potrebné vykonanie testu aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa
či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti

(platnosť testov – zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je test vyžadovaný, platí
sedem kalendárnych dní – po uplynutí 7 dní je potrebné pretestovať sa)
•

žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov

•

v deň nástupu žiaka do školy je potrebné predložiť tlačivo – ktoré vám bude
k dispozícii po jeho aktualizácii MŠVVaŠ – sledujte, prosím, pozorne EduPage,
webovú stránku a FB stránku školy

•

testovať sa musia aj zamestnanci školy – platia pre nich rovnaké podmienky
nástupu

•

v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa
jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne
vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako
je obvyklé pri chorobe dieťaťa
3. ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
4. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích
dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť
komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka

•

prechodom I. stupňa z dištančnej na prezenčnú formu vzdelávania sa škola riadi
tzv. „Covid – školským semaforom“ (zelená, oranžová, červená fáza)

•

zariadenie školského stravovania (ŠJ) bude v prevádzke iba pre žiakov I.
stupňa, ktorí nastúpia na prezenčnú formu vyučovania (prosím, uhradiť
stravné)

•

ŠKD bude v riadnej prevádzke od 6.30 do 17.30 – za prísnych hygienických
podmienok

Deň nástupu žiakov I. stupňa do školy – 9.2.2021 (utorok)
•

pred vstupom žiaka do školy ZZ odovzdá podpísané tlačivo o bezinfekčnosti (žiak
ide toho dňa do školy v sprievode rodiča)

•

škola bude v utorok otvorená od 7:30 do 7:55

•

žiakovi sa zmeria teplota

•

žiaci sa učia iba vo svojej triede – nedelia sa na skupiny / nespájajú sa s inou
triedou

•

zásada R(úško) O(dstup) R(uky)

S pozdravom, želaním zdravia a pevných nervov
Mgr. Lukáš Srnka – riaditeľ školy

