
Vážení rodičia, vážení žiaci,  

v súvislosti s vydaným manuálom a opatreniami MŠVVaŠ SR Vás žiadame, aby pri nástupe do školy 2.9.2020 

žiak odovzdal triednemu učiteľovi:  

- Zdravotný dotazník zákonného zástupcu žiaka / plnoletého žiaka  (na stiahnutie) 

- Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka / plnoletého žiaka  (na stiahnutie) 

Toto vyhlásenie  predloží žiak triednemu učiteľovi následne aj v prípadoch, že, žiak preruší dochádzku v škole 

na 3 po sebe idúce dni.  

 

Ďalej je potrebné, aby mal žiak každý deň:  

2 ks rúška (jedno náhradné v prípade potreby) 

papierové jednorazové vreckovky 

 

Pre rodičov nových žiakov:  
1. Ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, môže si 2.9.2020 zakúpiť čip na stravu. Čipy im budú 

rozdané v triede  - záloha 5  €. Prihlášku na stravu donesie žiak dodatočne.  

2. Taktiež 2.9.2020 si už môžu zakúpiť čipy pre dochádzkový systém – 2 €. 

3. V prípade, že ste tak ešte neurobili, je potrebné odovzdať aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na 

štúdium na strednej škole – tlačivo Vám bolo zaslané mailom v polovici augusta.  (netýka sa žiakov 

bilingválneho štúdia, ktorí toto potvrdenie mali v prihláške) 

 

Vážení rodičia, v prípade, že máte podozrenie na infekciu dýchacích ciest Vášho dieťaťa, bezodkladne 

informujte triedneho učiteľa a lekára. Ak ide o plnoletého žiaka, tieto povinnosti si plní sám.  

 

Zároveň Vás informujeme, že v zmysle nariadení zriaďovateľa sa od 02.09.2020 do 11.09.2020 nebudú 

vydávať obedy a v tomto období bude v škole nariadené skrátené vyučovanie. Vyučovanie bude končiť 

o 12,00 hod. – bližšie informácie získajú žiaci na začiatku školského roka na triednických hodinách.  

 

 

Nástup do školy 02.09.2020 podľa nasledovného harmonogramu, následne už podľa pokynov triedneho 

učiteľa v kmeňovej triede. (rozpis tried na stiahnutie) 

 

od 7,30 hod  do 7,40 hod. – žiaci prvých ročníkov 4 a 5 ročného štúdia – cez hlavný vchod 

od 7,40 hod  do 7,50 hod. – všetci žiaci 8 ročného štúdia, okrem oktávy – cez hlavný vchod 

od 7,50 hod do  8,00 hod – žiaci druhého a tretieho ročníka 4 a 5 ročného štúdia – cez hlavný vchod 

od 7,45 hod do 8,00 hod – žiaci štvrtého, piateho ročníka  a žiaci oktávy – cez vchod oproti prístavbe 

 

Žiaci, ktorí prídu do školy na bicykli a triedu majú v hlavnej budove -  si odložia bicykel do stojanov pri 

športovej hale a vchádzajú hlavným vchodom. 

Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola 

nasadeného rúška) 

 

 

Prílohy:  

zdravotný dotazník – pri nástupe do školy 

vyhlásenie o bezinfekčnosti – pri nástupe a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni 

rozpis tried na školský rok 2020/2021 
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