Organizačné pokyny k nástupu do školy od 1.6.2020
Každé prihlásené dieťa je pridelené do určitej skupiny, ktorá má triednu učiteľku a vychovávateľku.
( viď. tabuľka) Vyučovanie začína odovzdaním detí triednej učiteľke a končí o 11,45 hodine. Činnosť
v ŠKD končí o 16,30 hod. Rannú družinu nie je možné zabezpečiť z dôvodu zákazu miešania žiakov
z rôznych skupín.

Príchod do školy: Každá skupina vchádza do budovy školy cez pridelený vchod pri dodržiavaní
2m rozstupov a v určenom čase. Príslušný vchod do školy bude označený nápisom s názvom
skupiny. Rozpis vchodov a časový rozpis je nutné rešpektovať – viď tabuľka.
- do budovy školy je zakázaný vstup zákonným zástupcom, rodičom a všetkým cudzím

osobám
- žiak ráno prichádza do školy výlučne v sprievode dospelej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti
- 1. júna je povinnosť zákonného zástupcu priniesť podpísané Vyhlásenie o zdravotnom stave
dieťaťa, ktoré ste už dostali alebo si ho môžete stiahnuť na
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf
- vyhlásenie musíte priniesť do školy po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v
trvaní viac ako tri dni
- 1. júna je povinnosť zákonného zástupcu priniesť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných
údajov.
- každé ráno bude žiakom odmeraná teplota a dezinfikované ruky, vykonáme ranný filter, v prípade,
že žiak bude mať po opakovanom meraní zvýšenú teplotu (nad 37,0 °C), nemôže ísť do školy a
spolu s tým kto ho priviedol odchádza domov

Odchod zo školy:
- žiak odchádza zo školy s osobou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti.
- na základe písomnej žiadosti rodiča(zákonného zástupcu) môže žiak odísť zo školy sám v čase,
ktorý je uvedený na žiadosti
- žiakov, ktorí nechodia do ŠKD a nestravujú sa v ŠJ si vyzdvihnete o 11,45 pred hlavným vchodom,
v prípade 1. AC si vyzdvihnete deti cez terasu triedy
- žiakov, ktorí nechodia do ŠKD a stravujú sa v ŠJ si vyzdvihnete od 12,00 pred hlavným vchodom
- deti z ŠKD si vyzdvihnete – cez terasu svojej triedy( 1. B , 1. AC-ŠKD, 2. AB-ŠKD)
- deti z ŠKD na 1. poschodí Vám pošle p. vychovávateľka – na zvončeku vo vchode ŠKD zvoľte číslo
104 a ohláste sa p. vychovávateľke ( 2. C, 3. AB-ŠKD, 4. AC-ŠKD)
- činnosť v ŠKD končí o 16,30 hod.

Povinnosť zákonného zástupcu
- zabezpečiť pre svoje dieťa dve rúška a balíček jednorazových papierových vreckoviek, žiak musí mať
rúško v celom interiéri školy, výnimkou je len priestor vlastnej učebne počas vyučovania, kde je
možnosť sňať rúško
- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej
školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

- je povinný bezodkladne prísť pre svoje dieťa, ak mu triedna učiteľka alebo vychovávateľka zavolá,
že dieťa počas dňa ochorelo
- je povinný bezodkladne informovať riaditeľa školy, ak u dieťaťa, alebo člena spoločnej domácnosti
vzniklo podozrenie alebo bolo potvrdené ochorenie na COVID_19, alebo ak je v rodine nariadená
karanténa
- Dodržiava organizačné pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej
školy do konca školského roku 2019/2020 – v prípade porušovania týchto pokynov môže byť žiak
vylúčený zo vzdelávania a zaradený späť na dištančnú formu vzdelávania.

Školská jedáleň
Do 26.5.2020 ste mali svoje dieťa prihlásiť na stravovanie do školskej jedálne.
Odhlasovanie obedov si rodič zabezpečuje sám obvyklým spôsobom .

Upozornenie: Bez Vyhlásenia o zdravotnom stave a bez Súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Vaše dieťa nemôže byť prijaté na vyučovanie.

V Bratislave 28.5. 2020

Mgr. Miloš Marko, riaditeľ školy

