
Váţení rodičia, milí ţiaci! 

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020(streda) o 8,30 hod. 

Z dôvodu preventívnych opatrení bude prebiehať otvorenie v jednotlivých kmeňových 

triedach. Do vnútorných priestorov školy môžu vstupovať len žiaci, ostatné sprevádzajúce 

osoby majú vstup zakázaný (s výnimkou zákonných zástupcov žiakov 1. ročníkov). 

Každý, kto vstupuje do budovy školy je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty.  

V tento deň sa budú žiaci prvého stupňa (1. -4. ročník) učiť 3 vyučovacie hodiny (do 10,20 

hod.) a žiaci druhého stupňa (5.-9. ročník) učiť 4 vyučovacie hodiny (do 11,15 hod.). Školský 

klub detí a školská jedáleň budú v riadnej prevádzke a na obed môžu ísť aj žiaci, ktorí ho 

nemajú vopred prihlásený. 

Povinnosti pre všetkých ţiakov školy a ich zákonných zástupcov:  

 Zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Zabezpečia pre svoje dieťa každý deň dve označené rúška (v jednom žiak prichádza 

do školy, druhé má v igelitovom vrecúšku s menovkou) a papierové jednorazové 

vreckovky.  

 Dodržiavajú pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky  prevádzky základnej 

školy v školskom roku 2020/2021. 

 Predkladajú pri prvom nástupe žiaka do základnej školy: Zdravotný dotazník 

a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového školského 

roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Po každom 

prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni opäť zákonní 

zástupca predkladá písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

(uvedené dokumenty nájdete v prílohe alebo vyplníte v škole pri prvom vstupe – 

doneste si vlastné pero).  

 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.   

 Nosenie rúšok v interiéri školy do 15.9.2020: 

- ţiaci prvého stupňa – v spoločných priestoroch školy povinné, v triede 

odporúčané 

- ţiaci druhého stupňa – v spoločných priestoroch školy aj v triedach povinné  

 

 



Ţiaci 1. ročníka: 

 slávnostné otvorenie školského roka v kmeňovej triede za prítomnosti 1 

zákonného zástupcu 

 ţiaci si prinesú školskú tašku, zákonný zástupca pero a papier na poznámky 

 rodičovské zdruţenie sa uskutoční po slávnostnom otvorení školského roka 

v triedach za prítomnosti triednej učiteľky (tu dostanete všetky potrebné 

informácie) 

 po rodičovskom zdruţení môţu ísť ţiaci do ŠKD  

 

Prevádzka ŠKD bude počas školského roka od 6,00 hod. do 16,30 hod. 

 

 

 

 

 


