Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
Vážení rodičia!
Nakoľko sa blíži začiatok školského roka 2020/21, Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
vás prostredníctvom webovej stránky školy bude priebežne informovať o aktuálnej situácii a
organizácii vyučovania.
Organizácia začiatku školského roka 2020/2021
1) Nástup do školy je 02.09.2020 – streda, do 08:30 hod.
2) Pri vstupe do školy bude zriadený ranný filter – meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk.
3) V deň nástupu do školy odovzdá pred vstupom do budovy školy dieťa/žiak alebo
rodič/zákonný zástupca tlačivo „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021“.
4) Toto tlačivo si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo osobne vyzdvihnúť pri
vstupe do školy (príloha č.1).
5) V prípade, že dieža/žiak pri prvom nástupe neodovzdá uvedené tlačivo, tak nebude
vpustený do priestorov školy alebo bude umiestnený do izolácie. Rodič bude následne
vyzvaný k vyzdvihnutiu svojho dieťaťa.
6) V prípade, že sa u dieťaťa/žiaka v priebehu dňa prejavia príznaky na ochorenie COVID19, dieťa/žiak bude umiestnený do izolácie. Rodič bude následne vyzvaný k vyzdvihnutiu
svojho dieťaťa.
Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu
Rodič/zákonný zástupca
1) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa
do základnej školy a pri odchode dieťaťa zo základnej školy resp. školského klubu detí
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení
ÚVZ SR).
2) Zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v
prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
3) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a
školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
4) Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy tlačivo „Zdravotný dotazník a
vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka
2020/2021“. Toto tlačivo je umiestnené na webovej stránke školy (príloha č. 1).
5) Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni
predkladá rodič/zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto tlačivo je umiestnené
na webovej stránke školy (príloha č. 2).
6) V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
7) Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa/žiak zo
školy vylúčené.
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