
Prevádzkové a organizačné zabezpečenie vyučovania od 22.6.2020 

Vážení rodičia, 

zverejňujeme informáciu o upravenom výchovno–vzdelávacom procese od 20.6.2020: 

1. Škola bude mať prevádzku od 7:00 hod. do 16:30 hod. 

žiaci 1. - 4. roč. vyučovanie do 11:35 hod,  ŠKD do 16:30 hod. 

      žiaci 5. – 9. ročníka  - príchod do školy od 7:45 hod. do  7:55 hod.  

      Žiaci druhého stupňa sa budú učiť podľa platného rozvrhu hodín (popoludňajšie   

vyučovanie je zrušené). 

2. Ranný a popoludňajší zberný školský klub sa neotvára. Žiaci budú vo 

svojich triedach. 

3. Žiaci 1.A, 1.B a 2.C sa budú učiť v pavilóne  C vo svojich triedach . 

4. Obed žiakov sa riadi rozpisom jedálne (zverejníme v piatok 19.6.2020)  

5. Žiadame zákonných zástupcov žiaka, aby nástup dieťaťa do školy , ŠKD oznámili 

triednej učiteľke do piatka 19.6.2020 – 12:00 hod.  

6. Sprevádzajúce osoby sa v priestoroch školy nemôžu pohybovať. 

7. Pri prvom nástupe žiaka školy: 

a) Žiak odovzdá  pri vstupe do budovy školy Vyhlásenie rodiča 

o zdravotnom stave dieťaťa a podpísanú Záväznú prihlášku zákonného 

zástupcu žiaka, bude mu vykonaná dezinfekcia rúk. 

b) V prípade, že bude žiak chýbať tri dni a viac po sebe idúcich dní súvisle 

v škole, opätovne prinesie Vyhlásenie rodiča  o zdravotnom stave dieťaťa. 

8. Žiak je povinný: 

a) každý deň si priniesť do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek, 

b) nosiť rúško len v spoločných priestoroch (aj toalety), pri presune v rámci 

budov, 

c) žiaci počas vyučovania neopustia areál školy, 

d) v triede žiaci rúška nosiť nemusia. 

9. Žiaci 1 aj 2. stupňa  budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle 

usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR. Rodičia, ktorí majú záujem o stravovanie, prihlásia 

svoje dieťa osobne na telefónnom čísle 0337625347 v čase od 8:00 do 13:00 hod. alebo 

elektronickou formou jedalen@zsmojmirova.edupage.org do 19.6.2020 do 10:00 hod 

( pokiaľ chcú mať zabezpečené obedy od 22.06.2020 do 30.06.2020. Obedy z dôvodu 

uzavretia   finančného limitu nie je možné odhlásiť.). 

mailto:jedalen@zsmojmirova.edupage.org


10. U žiakov, ktorí sa od 22.6.2020 nezúčastnia vyučovacieho procesu v škole, bude 

vzdelávanie prebiehať tak , ako je to v čase ich neprítomnosti v štandardnom  režime , 

napr. pri chorobe. 

 

11. Oba dokumenty - Záväzná prihláška  zákonného zástupcu žiaka  a  Vyhlásenie rodiča  

o zdravotnom stave dieťaťa (nie je potrebné potvrdenie od lekára) sa nachádzajú 

v prílohách.  


