
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV  

letnej ŠKD 17.8. – 21.2.2020 

 

 Žiaci sú  naďalej povinní dodržiavať pravidlá nosenia rúška v priestoroch školy 

aj ostatné hygienicko – epidemiologické opatrenia a rešpektovať pokyny pedagógov. 

 Pedagogický dozor vo vstupnom vestibule bude žiakom námatkovo merať teplotu. 

 Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb do budovy školy je naďalej 

zakázaný. Pri vyzdvihnutí je sprievodná osoba povinná využívať zvončeky pri 

hlavnom vstupe budovy A-blok. 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z letnej 

ŠKD vylúčené. 

Prevádzka letnej ŠKD A –blok 6,30 – 16,30 hod. 

 Ranný filter 6,30 – 8,00 hod. 

 Dopoludňajšia činnosť 8,00 – 11,30 hod. 

 Obed 11,30 – 12,00 hod. 

 Popoludňajšia činnosť 12,00 – 16,30 hod.  

Príchody žiakov do školy – A – blok hlavný vchod 

 nástup dieťaťa je iba v čase 6,30 - 8,00 hod. 

Pokyny: 

 Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa zúčastňuje  letnej ŠKD musí doniesť Vyhlásenie 

zákonného zástupcu o zdravotnom stave (viď. Príloha 1) a Zápisný lístok letnej 

ŠKD ( viď. Príloha 2) odovzdať ho pri rannom filtri, 

 Bez uvedeného Vyhlásenia sa žiak nemôže zúčastniť letnej ŠKD, 

 Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa zúčastňuje  letnej ŠKD musí vyplatiť poplatok za 

letnú ŠKD 20 eur,  

 Zákonný zástupca v deň nástupu dieťaťa do letnej SKD dostane šek na obedy, ktorý 

obratom vyplatí a ústrižok alebo doklad o zaplatení odovzdá dieťa druhý deň 

príslušnej pani vychovávateľke, 

 Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové 

jednorazové vreckovky, prezuvky, peračník s pastelkami, nožnicami a lepidlom, 

desiatu a olovrant, vodu a športové oblečenie  

 odhlásiť žiaka z obeda musí rodič priamo vedúcej ŠJ: tel. 037/773 12 78 do 12,00 

hod. deň vopred. Ak zákonný zástupca nemá záujem o obed pre svoje dieťa je 

povinný tiež túto skutočnosť nahlásiť. 

  

Pokyny budeme priebežne aktualizovať na základe usmernení Ministerstva školstva 

a zriaďovateľa 


