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Vážení rodičia, 

     na základe súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením 

COVID 19 na Slovensku, v záujme ochrany života a zdravia našich žiakov a zamestnancov 

školy,  pristupujeme k prísnejším opatreniam vo vzťahu k realizovanému výchovno-

vzdelávaciemu procesu v škole od 13. 10. 2020 / utorok/  nasledovne :  

 

a/ povinné nosenie rúška pre všetkých žiakov / aj I. stupeň/  v celom interiéri a exteriéri 

   školy 

b/ priebežný príchod žiakov II. stupňa našej školy od 7. 30 hod 

c/ vstup do budovy školy pre žiakov II. stupňa je presunutý z bezpečnostných dôvodov cez 

   vedľajší zadný vchod  - pri plavárni 

d/ realizuje sa aj naďalej ranný filter žiakov 

e/ rušia sa všetky popoludňajšie aktivity/ školská krúžková činnosť, činnosť športových 

   klubov/ 

f/ výučba v jazykovej škole prebieha dištančnou formou 

g/ prerušenie prevádzky krúžkovej činnosti prostredníctvom CVČ Orgovánová 5, Košice 

h/ telesná a hudobná výchova sa v súčasnej mimoriadnej situácii realizuje len teoretickou  

   formou 

i/ priestory školy sa dezinfikujú v zmysle usmernení Manuálu MŠVVaŠ SR a UVZ 

 

Usmernenia k prevádzke ŠKD: 

a/ Ruší sa ranná družina od 6.00 hod. Ranná družina bude od 7. 00 hod.  

     Žiaci budú vo svojej kmeňovej triede.  

b/ Mení sa doba prevádzky ŠKD. Činnosť ŠKD bude len do 16.00 hod.  

c/ Rozpis  tried s číslom oddelenia, na ktoré treba zazvoniť si nájdete pri paneli zvončekov.  

 

    Rozhodnutím MŠVVaŠ SR a usmernenia UVZ SR sa dňom 12. 10. 2020 nariadilo 

povinné nosenie rúšok aj pre žiakov I. stupňa ZŠ.   

 

     Na základe uvedeného Vás prosíme, aby ste  v tejto situácii  minimalizovali  pobyt 

Vášho dieťaťa v ŠKD. Vaše dieťa si môžete vyzdvihnúť z ŠKD kedykoľvek do 14. 00 

hod alebo kedykoľvek v čase od 15. hod.  

  

     V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno 

uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona 

najmä  

1. výlety a exkurzie,  

2. športové výcviky a školské športové súťaže,  

3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,  

4. kurzy na ochranu života a zdravia,  

5. kurzy pohybových aktivít v prírode,  

6. saunovanie,  

7. dni otvorených dverí  



 

   do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej 

   situácie.  

 

 

 

     Prosíme o Vaše  pochopenie, nakoľko všetky tieto opatrenia smerujú k ochrane zdravia 

Vašich detí a zamestnancov školy.  V prípade ďalších usmernení zo strany MŠVVaŠ SR 

a UVZ Vás budeme urýchlene informovať.  

           Vedenie školy 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


