Informácie ku začiatku školského roka a pravidlá fungovania
školy od 2. septembra 2021
1.

Otvorenie školského roku je dňa 2. septembra 2021. Žiaci pôjdu priamo do tried ku svojim
triednym pedagógom, kde si zadelia individuálne hodiny, alebo budú zadelení v skupinovom
vyučovaní do jednotlivých skupín. Zadelenie hodín bude 2.9.2021 v čase od 8.30 – 14.30
hod. 3.9.2021 podľa pokynov triednych pedagógov. Vyučovanie podľa rozvrhov bude
prebiehať od 6.9.2021.

2.

Prihlásenie nových žiakov je možné do 10.9.2021. Prihlásiť svoje dieťa je možné do:




3.

hudobného odboru (hra na gitaru, zobcovú flautu, klarinet, saxofón)
výtvarného odboru
tanečného odboru – moderné oddelenie tanca a ľudové oddelenie tanca

Vstup
do
školy:
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná
teplota,
kožná
vyrážka,
nádcha,
bolesť
hrdla,
strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť
brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov
školy.
Návštevník školy môže vstúpiť len na dobu nevyhnutnú pri sprievode svojho dieťaťa a musí
sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. Tlačivo budú mať
k dispozícii i triedni učitelia.
Pri prvom nástupe do školy zákonní zástupcovia žiakov predkladajú Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do
základnej školy aj do ZUŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane
víkendov a sviatkov.

4. Žiaci, ktorých sprevádza rodič alebo iná sprevádzajúca osoba sa zdržiava v škole len počas
odovzdania a prebratia si dieťaťa na vyučovanie a z vyučovania. Mladší žiaci (do 8 rokov),
ktorí odchádzajú zo školy sami, odovzdajú triednemu pedagógovi podpísaný súhlas
o samostatnom odchode po vyučovaní domov. Zdržiavanie sa v škole mladších žiakov bez
dozoru je len na vlastnú bezpečnosť.
5. Žiaci sa po vyučovaní zbytočne nezdržiavajú v škole a hneď po ukončení vyučovania
opúšťajú budovu. V prípade, že žiak má ďalšie vyučovanie, môže sa pohybovať po budove
školy s rúškom a na vlastnú bezpečnosť. Pedagógovia nesú zodpovednosť za žiakov len
v čase vyučovacieho procesu.
6.

Nosenie rúška je aj naďalej povinné všade v interiéri školy. Žiak a zamestnanec školy musí
mať počas celého vyučovania prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálnej platnej vyhlášky
ÚVZ SR. Výnimku majú žiaci v tanečnom oddelení, v hudobnom oddelení na dychových

nástrojoch a v speve. Povinnosťou zákonného zástupcu je zabezpečiť pre žiaka minimálne
dve rúška na každý deň.
7.

Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri
absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní v základnej škole z dôvodu ochorenia
musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom
prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne
dôsledky.

8.

Zákonný zástupca je povinný škole oboznámiť kontakt žiaka s osobou pozitívnou na
ochorenie COVID-19 alebo ak bude žiakovi nariadená karanténa všeobecným lekárom pre
deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne
informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch
nemôže navštevovať školu.

9.

Všetky
podrobné
informácie
k
nástupu
odkaze: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

do

školy

nájdete

na

