Vážení rodičia,
posielame Vám základné informácie ohľadne otvorenia školského roka 2020/2021
a nástupu žiakov do školy:
V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie.
DOCHÁDZKA NA VYUČOVANIE JE PRE ŽIAKOV POVINNÁ.
Začiatok školského roka
 Slávnostné otvorenie školského roka bude 2.9.2020, v stredu, o 8.00 hod.
v areáli základnej školy na školskej ulici. Po prejavoch p. riaditeľky a p. starostu sa žiaci presunú do tried pod vedením triednych učiteľov. Sprevádzajúce
osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka. Prvákov môže v budove školy sprevádzať len jeden zákonný
zástupca.
 Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začne 3.9.2020, vo štvrtok. Nástup do školy bude prebiehať v čase od 7.00 – 7.25 hod. ŠKD bude
v prevádzke do 17.00 hod. Žiaci budú vchádzať do školy nasledovným spôsobom:
- vchod zo Školskej ulice: 1. stupeň
- vchod z dvora: 2. stupeň
- vo štvrtok 3.9.2020 a v piatok 4.9.2020 môže prvákov v budove školy sprevádzať len jeden zákonný zástupca.
 Na obedy je možné sa prihlásiť v školskej jedálni od 26.8.2020 na t. č. 02/45958-120.
Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
 Od pondelka 7.9.2020 môžu do budovy školy vstupovať len žiaci bez
sprevádzajúcej osoby (platí aj pre žiakov prvého ročníka).
 Je nutné dodržiavať zásady R-O-R (ruky – odstup – rúško).
 Základná škola zabezpečila dezinfekciu rúk z dávkovača pri vstupe do budovy
 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (Príloha č. 1)
 Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č. 2)
 V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov POVINNÉ. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.
 Dve rúška a papierové jednorazové vreckovky pre žiakov 2. stupňa, prípadne
aj pre žiakov 1. stupňa, zabezpečí zákonný zástupca každý deň.
 Žiak si do šatňovej skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia
svojho používaného rúška).
 Školské aktivity budú organizované tak, aby časť dňa mohli žiaci tráviť vonku,
či v areáli školy alebo mimo neho, podľa podmienok školy a klimatických
podmienok.

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet, dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí (napr. kľučky
dverí), bude vykonávané trikrát denne.
 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) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského
klubu detí.
 Telesná výchova bude do 20.9.2020 realizovaná jedine v exteriéri.

Pri podozrení na ochorenie

Ak žiak v priebehu dňa vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19,
bezodkladne si nasadí rúško a umiestni sa do samostatnej izolačnej
miestnosti. Škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí si ho bezodkladne
vyzdvihnú.

Pri podozrení na ochorenie žiaka je prvý kontakt zákonného zástupcu so
všeobecným lekárom len telefonicky.

Škola/zákonný zástupca nekontaktuje RÚVZ.

