OZNAM

Otvorenie školského roka 2020/2021
Riaditeľ Základnej školy v Ľutine oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie školského
roka 2020/2021 sa uskutoční

2. septembra (streda) 2020 o 8,00 hod.
Na základe odporúčania MŠ SR škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka s výnimkou
prvého ročníka, ktoré, ak to bude možné, uskutoční sa na ploche pred školou s dostatočným
odstupom a rúškami, výhradne len v sprievode 1 zákonného zástupcu dieťaťa(rodič – rúško).
Ostatné triedy majú otvorenie školského roka bez sprievodcov v triede so svojim triednym učiteľom.
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu.

Dôležité upozornenia pre žiakov a zákonných zástupov počas trvania pandémie
CORONAVÍRUS 19:
1. pred šatňou pri vstupe do školy sa bude pravidelne uskutočňovať ranný filter
2. každá osoba si pri vstupe dezinfikuje ruky
3. žiaci 2. stupňa musia mať nasadené v interiéri rúška, pre žiakov 1. stupňa sú rúška na báze
dobrovoľnosti
4. každý žiak je povinný priniesť pri nástupe do školy dve rúška a hygienické papierové vreckovky
5. zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (
príloha1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni
predkladá písomné vyhlásenie ( príloha2) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič ,môže priniesť žiak
6. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata
chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov
základnej školy
7. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si
nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti . Po telefonickom oznámení sú
zákonní zástupcovia povinní ho bezodkladne vyzdvihnúť.
8. zákonný zástupca je povinný dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky
prevádzky školy na školský rok 2020/2021
9. V triedach bude zabezpečené časté priame vetranie, počas prestávok sa budú žiaci zdržiavať
v triedach. Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými obrúskami pre

bezpečné osušenie rúk. Škola realizuje počas dňa viackrát dôkladné čistenia a dezinfekcie miestností,
toaliet, šatní, kľučiek a pod.
Dokumenty na stiahnutie pre zákonných zástupcov:
Príloha 1
Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka
Príloha 2
Vyhlásenie zákonného zástupcu

