
 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

            Informácie o nástupe žiakov do  základnej školy od 1. 6. 2020

Do školy od 1. 6. 2020 dobrovoľne nastupujú deti  1. – 5. ročníka. V roč. 6. – 9. bude naďalej 
prebiehať vyučovací proces dištančnou formou.

Otvorenie školy budú sprevádzať prísne hygienické a epidemiologické opatrenia. Škola bude 
v prevádzke od 6:00  do 15:00 vrátane pobytu detí v ŠKD.

Zákonný zástupca zodpovedá za:

- Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej  školy  a  
pri  odchode  žiaka  zo  základnej  školy  (nosenie  rúšok,  dodržiavanie odstupov, dezinfekcia 
rúk). 

 - Zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

- Bude dodržiavať  pokyny  riaditeľa  školy,  ktoré  upravujú  podmienky  prevádzky  základnej 
školy do konca školského roku 2019/2020.   

- Predloží  pri  prvom  nástupe  žiaka  do  základnej  školy  alebo  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. 
Vyhlásenie je k dispozícii na stránke školy, prípadne si ho môže zákonný zástupca prísť zobrať 
v papierovej forme v budove ZŠ na Pribinovej ulici.

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

- V prípade,  že  u dieťaťa  je  podozrenie  alebo  potvrdené  ochorenie  na  COVID_19, 
bezodkladne  o tejto  situácii  informuje  príslušného  vyučujúceho  a  riaditeľa  školy. 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

- Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy.

Žiak,  by mal prichádzať a odchádzať zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej 
domácnosti. 

Žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v 
interných a externých priestoroch školy, kde bude prebiehať  výchovno-vzdelávací proces. 

Aktivity budú organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť  v areáli  školy.

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf
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V miestnosti, v ktorej sa bude zdržiavať  skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

Príchod žiakov do školy: 

1. skupina prichádza hlavným vchodom z Pribinovej ulice od 7:45   /1.A/

2. skupina prichádza hlavným vchodom z Pribinovej ulice od 8:00  /1.B/

3. skupina prichádza žiackym vchodom zo Štúrovej ulice  od 7:40   /2.A/

4. skupina prichádza žiackym vchodom zo Štúrovej ulice  od 7:50   /2.B/

5. skupina prichádza žiackym vchodom zo školského dvora  od 7:45   /3.A/

6. skupina prichádza žiackym vchodom zo školského dvora  od 8:00  /3.B/

7. skupina prichádza žiackym vchodom zo škols. dvora do prístavby telocvične  od 7:45    /4.A/

8. skupina prichádza žiackym vchodom zo škols. dvora do prístavby telocvične o 8:00   /4.B/

9. skupina prichádza  vchodom do novej budovy zo Štúrovej ulice  od 7:40  /5.A/

10. skupina prichádza vchodom do novej budovy zo Štúrovej ulice  od 7:50    /5.B/

Triedny učiteľ preberie od žiaka Vyhlásenie o bezinfekčnosti, odmeria mu teplotu bezdotykovým
teplomerom a poverený zamestnanec vydezinfikuje žiakovi  ruky.

Žiaci sa budú prezúvať pred triedou na lavičke a prenesú si topánky do pridelenej učebne. 

Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať blokovým vyučovaním  od 8:00 do 11:15 
s dôsledným dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Strava bude vydávaná po skupinách v čase od 11:15 do 12:45.  

ŠKD bude v prevádzke do 15:00. 

V prvý deň vyučovania bude žiakom poskytnutý upravený rozvrh. Žiaci si v prvý deň do školy 
prinesú prezuvky, peračník, žiacku knižku prípadne slovníček na upravený rozvrh, desiatu. 

Ak žiak zostane v mesiaci jún i naďalej doma – z objektívnych alebo súkromných dôvodov, bude 
žiak a jeho zákonný zástupca zodpovedný za plnenie dištančných úloh zadaných vyučujúcimi.


