Otvorenie školského roka v základnej škole
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 418/11, 976 63 Predajná
oznamuje, že školský rok 2020/2021 otvoríme dňa 02.09.2020 o 07.30 hod. prostredníctvom
školského rozhlasu. Žiaci 1. stupňa prichádzajú do školy od 07.10 hod. hlavným vchodom.
Žiaci 2. stupňa prichádzajú do školy od 07.00 hod. bočným vchodom. Pri vstupe do budovy
bude žiakom odmeraná teplota. Po použití dezinfekcie rúk odchádza žiak do svojej triedy
(neprezúva sa).
Žiaci prinesú vypísaný a podpísaný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
dieťaťa pred začatím nového školského roka 2020/2021 a vyhlásenie zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti. Odovzdajú ho triednemu učiteľovi.
Všetci žiaci vstupujú do budovy školy s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom. Žiaci
1. stupňa ho v triede nemusia mať, žiaci 2. stupňa si ho nechávajú založené aj v triede. V triede
budú všetci žiaci oboznámení s pravidlami BOZP a aktuálne platnými hygienickoepidemiologickými opatreniami.
Zo školy budú žiaci odchádzať v čase medzi 08.30 hod. a 09.00 hod.
Počas otvorenia školského roka 2020/2021 zákonní zástupcovia žiakov do budovy
školy nevstupujú. Vstup do budovy školy je dovolený len zákonný zástupcom žiakov 1. ročníka
- jeden zákonný zástupca na žiaka. V priestoroch školského klubu im budú poskytnuté základné
informácie.
Otvorenie školského roka v materskej škole
Zákonní zástupcovia privádzajú svoje deti v čase od 6.00 hod. do 07.30 hod. hlavným
vchodom budovy materskej školy. Do budovy školy vstupuje dieťa s jedným zákonným
zástupcom s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom. Dieťaťu bude odmeraná teplota.
Po vykonaní dezinfekcie rúk zákonný zástupca odprevadí svoje dieťa do šatne. V šatni sa
združuje čo najkratšie. Triednej učiteľke svojho dieťaťa odovzdá 2 podpísané papiere dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začatím nového školského roka
2020/2021 a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Uvedené tlačivá si zákonný
zástupca môže stiahnuť z webovej stránky školy – menu v ľavom stĺpci. Do skrinky svojho
dieťaťa umiestni aj rezervné rúško. Učiteľka preberie len dieťa, ktoré neprejavuje príznaky
respiračného ochorenia. V prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID 19)
nebude dieťa prevzaté. Zákonný zástupca si vyzdvihne svoje dieťa z materskej školy v čase
medzi 14.30 hod. a 16.00 hod.
Základná škola s materskou školou zároveň upozorňuje, že 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), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť
do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať
všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy
v priebehu dňa vykáže niektorý z príznakov COVID-19, zákonný zástupca si ho
bezodkladne vyzdvihne pred hlavným vchodom do budovy školy.

