Základná škola Komenského 4 Sečovce
Komenského 707/4, 078 22 Sečovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
ŽIAKOV 1. AŽ 5. ROČNÍKA
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia našich žiakov,
na základe odporúčania vlády od 1. júna budú môcť žiaci 1. až 5. ročníka navštevovať našu
školu. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať od 1. júna 2020 pre žiakov 1. až 5.
ročníka. Žiaci budú zaradení do skupín, z ktorých každá skupina bude mať maximálne 20
žiakov. Výchovno–vzdelávací proces bude prebiehať od 8:00 do 11:30 hod.
Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá strava v školskej jedálni za prísnych
hygienických noriem.
Účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa,
nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať a pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.
PRÍCHOD: Žiak prichádza cca od 7:30 a vstupuje do školy cez predný vchod a odchádza zo
školy v presne stanovenom čase (samostatne, srodičom príp. s inou osobou žijúcou
v spoločnej domácnosti). Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do
priestorov školy. Pri vstupe do školy žiak predloží vyhlásenie (Príloha č.1).
Škola neumožní žiakom účasť v prípade, ak:


nedodrží určený čas príchodu



pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia / kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota
nad 37,2°C, strata čuchu, vyrážky



ak dieťa nebude mať so sebou ochranné rúško



ak žiak príde po prvýkrát do školy v iný deň ako v pondelok (01. 06., 08. 06., 15. 06.,
22. 06, 29. 06.)



ak žiak v pondelok (01. 06. 2020) nepríde v doprovode zákonného zástupcu alebo
s podpísaným vyhlásením zákonným zástupcom.
Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto

skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom triednym učiteľom.
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V prípade, že žiak bude chýbať viac ako 3 dni, je nevyhnutné, aby žiak opäť priniesol
podpísané vyhlásenie (Príloha č. 1). Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu
zabezpečenia ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v základnej škole.
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu


žiaci budú rozdelení do skupín v maximálnom počte 20 žiakov v skupine (triede)



vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, aby nedochádzalo
k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami



k spájaniu skupín žiakov môže dôjsť len v prípade, ak počet žiakov v skupine klesne na 5
žiakov (a menej), ale stále až v pondelok (nasledujúci týždeň)



pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu, škola sprostredkuje
dištančné vzdelávania



uskutočňujúcich sa priamo v škole



vyučovací proces pre žiakov 1. až 5. ročníka bude každý deň do 11:30 hod

Organizácia stravovania


žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni budú odchádzať zo školy v čase od
11:10 do 11:30 hod.



žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú odchádzať zo školy v čase od 11:30 do
12:10 hod.

V Sečovciach, 26. 05. 2020
Mgr. Slavka Tóthová
riaditeľka školy
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