Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania
ZŠ Parádna 202, 076 12 Slivník
od 1.6.2020 do konca školského roka 2019/2020
Vážení rodičia !
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu, v súlade so zriaďovateľom ZŠ
Parádna 202, Slivník sa umožňuje otvorenie 1. až 4.ročníka ZŠ od 1. 6. 2020.
Vzhľadom na ochranu pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, sú zákonní
zástupcovia žiakov zodpovední za dodržiavanie nasledovných hygienicko-epidemiologických
opatrení:









Dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej
školy do konca školského roku 2019/2020.
Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
Predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky
žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,bezodkladne
o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
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.
Zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

ZŠ v čase mimoriadnej prevádzky upravuje organizáciu vyučovania - t.j. úprava rozvrhu a
vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa, jeho obsah a formu tak, aby bola čo
najpríťažlivejšia pre žiakov a obnovila socializáciu žiakov v rovesníckych skupinách.
Ranný filter a príchod žiakov do školy:
7.30 – 7.40 – I. a II. ročník
7.40 – 7.50 - III. – IV. ročník
Z dôvodu nezoskupovania sa žiakov pred budovou školy a pri rannom filtri prosíme rodičov a žiakov
o dodržiavanie časového intervalu príchodu žiakov. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania
osôb pred základnou školou.
Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý dostanú žiaci od triednych učiteľov.
I. – IV. ročník : 4 vyučovacie hodiny denne
Vyučovanie bude končiť obedom.

