Organizácia vyučovania od 1.6. 2020 do 30.6.2020

1. Príchod do školy:
Žiaci 1. stupňa /budova pre 1.stupeň/
Do budovy budú prichádzať iba cez šatňu v starej časti budovy/kde je ŠKD/a to nasledovne
6:30 – 7:15 ranná ŠKD
7:15 - 7: 30h žiaci zo Siladíc
7:30-7:45 žiaci z Horných Zeleníc
7:45 - 08:00 h žiaci z Dolných Zeleníc
Žiaci 5.ročníka / budova, kde majú kmeňovú učebňu/
7:15 - 7: 30h žiaci zo Siladíc
7:30-7:45 žiaci z Horných Zeleníc
7:45 - 08:00 h žiaci z Dolných Zeleníc
Pri vstupe do budovy školy bude žiakovi odmeraná teplota, prebehne dezinfekcia rúk . Žiak sa v šatni
nebude prezúvať /bude mu to umožnené v triede/. Žiak pri vstupe do školy odovzdá zákonným
zástupcom podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave/tlačivo je k dispozícii na
stiahnutie na stránke školy/a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni. Bez Vyhlásenia
zákonného zástupcu o zdravotnom stave nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy!!!!!

2. Vyučovanie:
Žiaci 1. stupňa končia 11:30
Žiaci 5.ročníka končia 12:00
3. Odchod zo školy:
Žiak odchádza z budovy školy sám pod dozorom pedagogického pracovníka. Zákonný zástupca
/poverená osoba/ musí dieťa čakať mimo budovy školy. !!!!! Zákonnému zástupcovi /poverenej
osobe/ nie je povolený vstup do budovy školy!!!!!

4. Školský klub detí:
Prevádzka ŠKD je zabezpečená po vyučovaní do 15:30 h v dvoch oddeleniach.
1.skupina – žiaci 3.ročníka
2.skupina -žiaci 2.ročníka
Žiak po príchode do ŠKD je povinný predložiť oznam od zákonného zástupcu/ napr. v žiackej knižke/,
o koľkej a v sprievode koho, či sám odíde. Vo vlastnom záujme voľte alternatívu, aby žiak odchádzal
so svojím zákonným zástupcom, prípadne s osobou žijúcou s ním v spoločnej domácnosti. Žiak

odchádza z budovy školy sám pod dozorom pedagogického pracovníka. Zákonný zástupca /poverená
osoba/ musí dieťa čakať mimo budovy školy. !!!!! Zákonnému zástupcovi /poverenej osobe/ nie je
povolený vstup do budovy školy!!!!!

5. Dôležité:
Zákonný zástupca zabezpečí rúško 2 ks , papierové vreckovky /min. 2 balenia - privítame i väčšie
množstvo, v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa/
Školské potreby, učebnice, pracovné zošity / učebný materiál si žiaci v ďalších dňoch môžu nechávať
v škole/

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym
hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zároveň žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby dodržali im pridelený čas príchodu do školy.
Prístup do budovy školy po 08:30 h bude umožnený iba dieťaťu z Horných Zeleníc, ktoré musí
nevyhnutne prísť iba hromadnou dopravou podľa aktuálnych spojov.

Ďakujeme za pochopenie

