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Vec: Aktualizácia informácií a podmienok organizácie výchovno-vyučovacieho procesu po 15.6.2020
Vážení rodičia,
v súvislosti s aktualizáciou Rozhodnutia ministra školstva (k 15.6.2020) č.: 2020/12033:2-A2110 zo dňa
28.5.2020 1 Vám týmto dopĺňam svoje Informácie a podmienky organizácie výchovno-vyučovacieho procesu po 1.6.2020
zo dňa 27.5.2020 2 o aktuálne zmeny týkajúce sa obdobia od 15.- 19.6.2020:

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 15.6.2020 na našej škole – zmeny:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Vstup žiakov do školy cez telocvične sa ruší.
Vstup všetkých žiakov (1.-5. roč.) bude zabezpečovaný hlavným vchodom, a to bez nutnosti dodržiavania
doterajších skupín a oddelených časových vstupov podľa ročníkov. Žiak s rodičom (osobou žijúcou v spoločnej
domácnosti) môže do školy prísť v čase od 7.30 – 8.15 hod. voľne, ale s dodržiavaním vzájomných 2 m
odstupov.
Pre odchod z ŠKD si rodič (osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti) môže vybrať čas od 14,30 – 16,15
hod. Pri vstupe použije zvonček a bezkontaktne sa dohodne s vychovávateľom prísl. oddelenia ŠKD
(v pôvodných triedach). Počká na privedenie žiaka k šk. bráne, po jeho prezutí, zabezpečené povereným
pedagogickým zamestnancom školy.
Na zabezpečenie kontaktu so školskou jedálňou /pre aktuálnu poruchu dodávateľa telefon. služieb/ možno využiť
nasledovné spojenie - tel. č.: 055/644 0947, cez e-mail ŠJ: starozagsj@centrum.sk .
Nosenie rúšok v interiéri školy ostáva povinné len pri pohybe osoby na chodbách.
Dňom 15.6.2020 končí osobné doručovanie materiálov a podkladov pre žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu
a portálu využívanému školou na dištančné vyučovanie (www.bezkriedy.sk).
Nemení sa:
- dobrovoľnosť príchodu žiaka na vyučovanie, ani povinnosť rodiča oznámenia zmeny,
- dopoludňajší vyučovací čas (1. ročník do 11.25 hod.; 2. ročník do 11.55 hod.; 3. ročník do 12.25 hod.; 4. ročník
do 12.55 hod. a žiaci 5. ročníka do 13.25 hod.),
- preukázanie sa Vyhlásením 3 – v prípade, že žiak má záujem nastúpiť na vyučovanie a doteraz sa vyučovania
nezúčastňoval,
- organizácia vyučovania,
- systém oddelených vstupov na obed v ŠJ (1. ročník o 11.30 hod.; 2. ročník o 12.00 hod.; 3. ročník o 12.30 hod.;
4. ročník o 13.00 hod. a žiaci 5. ročníka o 13.30 hod.),
- organizácia odchodu žiakov po vyučovaní (ktorí sa nestravujú v ŠJ a neostávajú v ŠKD) – po odvedení k šk.
bráne ped. asistentmi budú odovzdaní rodičom (osobe žijúcej so žiakom v spoločnej domácnosti) – žiak 1.
ročníka o 11.30 hod.; 2. ročníka o 12.00 hod.; 3. ročníka o 12.30 hod.; 4. ročníka o 13.00 hod. a žiaci 5. ročníka
o 13.30 hod.,
- konzultácie učiteľov – viď bod 15. dokumentu z 27.5.2020 2 ,
- dezinfekcia priestorov školy a úkonov tzv. “ranného filtra“.
S pozdravom
PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy
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https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-centra-volneho-casu-a-zakladne-umelecke-skoly-aktualizacia-k-15-6-2020/
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http://www.zsstarozagorska.sk/oznam/organizacia-vyucovania-po-162020
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https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/pri%CC%81loha%202%20-%2029.5.2020.pdf

