Organizačné pokyny a podmienky fungovania
vyučovania
• Vyučovanie ňa 3.9.2021 :
1.ročník – 3 vyučovacie hodiny
2.- 4.ročník – 4 vyučovacie hodiny
5.- 9.ročník – 5 vyučovacích hodín
• Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne od 6.9.2021. Žiaci 1.ročníka budú
mať počas prvého adaptačného týždňa denne iba 3 vyučovacie hodiny.
• Príchod žiakov do školy: 7:45 hod. Vstupy pre žiakov jednotlivých tried budú
označené.
• Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné odovzdať vždy po
každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). Ak si žiak nedopatrením
zabudne vyhlásenie doma, rodič má možnosť odoslať ho škole
prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo poslať scan e-mailom.
• Zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe
idúcich vyučovacích dní. Ak žiak chýba dlhšie z dôvodu ochorenia, musí
zákonný zástupca predložiť potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára
pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú
neprítomnosť na vyučovaní.
• Ak žiak spĺňa podmienky na výnimku z karantény, ktorá by bola nariadená
v prípade pozitívneho výskytu na ochorenie COVID-19, odporúča sa
zákonnému zástupcovi žiaka, aby o tom informoval školu prostredníctvom
formuláru Oznámenie o výnimke z karantény (viď príloha), aby v prípade
prechodu na dištančné vzdelávanie škola vedela organizačne zabezpečiť
výuku. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na
ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
- žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní
- plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1.dávkou do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19

• Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní mať prekryté horné dýchacie
cesty rúškom (výnimky z tejto povinnosti definuje vyhláška ÚVZ SR č. 237).
• Každý návštevník školy môže vstúpiť do budovy, len ak sa preukáže
vyplneným Vyhlásením o bezpríznakovosti.
• ŠKD bude fungovať od 3.9.2021 od 6:30 hod. bez ranného zberu. Žiaci
prichádzajú do svojich tried. Prevádzka ŠKD je do 17:00 hod.

