
 

Nové opatrenia pre  ZÁKLADNÚ  ŠKOLU  

(platné od 12.,13., resp. od 15. októbra 2020) 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

naša škola je podľa semaforu škôl stále ZELENÁ, ale v ČERVENEJ ZÓNE. 

Preto musíme aj naďalej  všetci dbať na prísne dodržiavanie pravidiel. 

Pripomíname, že každý zákonný zástupca je povinný škole nahlásiť akúkoľvek zmenu zdravotného 

stavu v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ vo Vašej domácnosti, 

aj keď sa netýka priamo Vašich detí. 

Tak isto ste nám  povinní nahlásiť, ak dieťa zostáva doma v domácej karanténne, ktorá Vám bola 

odporúčaná RÚVZ, ak ste boli vy alebo člen rodiny v blízkom alebo možnom kontakte s pozitívnou 

osobou. 

Od pondelka, 12. októbra 2020 : 

 Žiaci 1. a 2. stupňa  nosia povinne rúško všade vo všetkých vnútorných i vonkajších 

priestoroch základnej školy (aj pri poobedných aktivitách ŠKD), 

 školské výlety, exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcvikové kurzy, plavecké 

a korčuliarske kurzy  -  sú zakázané, 

 krúžková činnosť detí a žiakov sa až do odvolania -  neumožňuje realizovať, 

 telesná a hudobná výchova sa môže realizovať len teoretickou formou. 

Od utorka, 13. októbra 2020 : 

 z dôvodu, že školské kluby detí môžu byť prevádzkované len za predpokladu, že 

nedochádza k premiešavaniu detí medzi jednotlivými oddeleniam, do odvolania  

rušíme rannú činnosť ŠKD  

 od 7.00 h triedne pani učiteľky 1. stupňa budú vo svojich triedach, kde budú prijímať 

žiakov svojej triedy (v tomto rannom čase bude už pre uvedených žiakov otvorený 

pavilón B a C), 

 z vyššie uvedených dôvodov nemôžu žiaci 5. ročníka navštevovať školský klub detí , 

 Školský klub detí bude realizovať svoju činnosť až do 17.00 h, každé oddelenie bude so 

svojou pridelenou vychovávateľkou. 

 Žiadame preto všetkých rodičov (tak ako to bolo v júni 2020), aby si svoje deti z ŠKD 

vyzdvihli do 17.00h.  ĎAKUJEME  za pochopenie. 

 

Nepokazme si to !   

Pomôžte nám, prosím, chceme  sa spoločne učiť v našej škole !  

       

Mgr. Iveta J. Hajduová, riaditeľka 


