
ZMENY OD PONDELKA 15. JÚNA 2020 
 

-   nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy 
-   zrušia sa mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine 
-   učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený   
     zákaz zmiešavania detí v triedach 
-   školský rok 2019/2020 sa podľa Pedagogicko-organizačných pokynov končí  30. júna 2020 t.j.     
    v utorok; NIE v piatok 26. júna 2020 
 

Vzdelávanie od pondelka 15.6.2020: 
- Vyučovanie pokračuje podľa aktuálneho rozvrhu zverejneného na web stránke školy, ktorý je platný   
  od 1.6.2020. 
- Príchody do školy prechádzajú do štandardného režimu (obdobie pred mimoriadnou situáciou).  
- Odchody zo školy budú aj naďalej pokračovať podľa pokynov platných od 1.6.2020.  
- Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľky školy žiaci 6. - 9. ročníka môžu nastúpiť do školy   
  25.6.2020. Dovtedy bude vzdelávanie prebiehať aj naďalej dištančnou formou. Žiadame rodičov, aby  
  nahlásili do 16.6.2020 triednym pani učiteľkám nástup žiakov do školy. 
- dňa 24.6.2020 bude klasifikačná porada. 
- dňa 24.6.2020 v čase od 15.30 – 17.30 bude vyplácané dopravné rodičom žiakov, ktorí majú trvalé   
  bydlisko v spádových obciach Ovčiarsko, Bitarová a Brezany 
- Organizácia vyučovania v čase od 25. – 30.6.2020: 
  25.6. – odovzdávanie učebníc, triednické práce 
  26.6. -  rozdávanie učebníc na nasledujúci školský rok, triednické práce 
  29.6. – výlety do blízkeho okolia 
  30.6. – odovzdávanie vysvedčení 
Žiaci I. stupňa budú mať  v dňoch 25.6 – 29.6.2020 -  4 vyučovacie hodiny 
Žiaci II. stupňa budú mať v dňoch 25.6 – 29.6.2020 -  5 vyučovacích hodín 
Dňa 30.6.2020 žiaci obidvoch stupňov končia o 10.00 h, následne pôjdu organizovane po skupinách 
na obed a domov. V tento deň nebude slávnostná akadémia ani svätá omša pre žiakov. Školský klub 
detí bude otvorený do 14.00h. 
Žiadame rodičov, aby zvážili svoje rozhodnutie a prihlásili žiakov do školy aspoň od 25.6.2020, keďže 
je potrebné realizovať výmenu učebníc a prevziať si osobné veci, ktoré ešte stále majú v triedach. 
Všetky priestory musia byť vyprázdnené nakoľko v letných mesiacoch bude prebiehať dôkladná 
dezinfekcia nábytku a priestorov školy.  
 

Činnosť školského klubu detí: 
Školský klub detí je otvorený pre deti, ktoré navštevujú školu od 1.6.2020. Vzhľadom na uvoľnenie 
opatrení budú umiestnené do troch oddelení: 
1.oddelenie: 1.A a 3.B – p. Ballayová 
2.oddelenie: 2.A a 2.B – p. Grešáková 
3.oddelenie: 1.B a 3.A – p. Sivoková 
Od pondelka 15.6.2020 bude pre tieto deti otvorená aj ranná ŠKD od 6.30 – 7.30 h. Taktiež sa 
predlžuje doba jej otvorenia do 16.30h. 
 

Stravovanie v školskej jedálni: 
Stravovať sa v školskej jedálni môže iba dieťa, ktoré sa vzdeláva v škole. Upozorňujeme rodičov, že 
dieťa prihlásené do školy a tento školský rok evidované ako stravník v školskej jedálni bude 
automaticky prihlásené na stravu. Ak rodič nechce, aby sa takéto dieťa stravovalo, musí ho odhlásiť.   
Taktiež v prípade, že dieťa nepríde do školy je potrebné ho odhlásiť. Z hygienický dôvodov nie je 
možné, aby rodičia brali deťom stravu do obedárov.  
Od 15.6.2020 bude stravovanie prebiehať štandardne po ukončení vyučovania za prísnych 
hygienických podmienok. 
Ďakujeme všetkým rodičom za rešpektovanie stanovených pravidiel, trpezlivosť a výbornú 
spoluprácu. 


