
                     ORGANIZÁCIA NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020 / 2021  

                   2.9 (streda) 
 

VSTUP DO ŠKOLY – POKYNY PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV 

Rodičom ani iným osobám nie je povolený vstup do budovy ani do areálu školy.   

 

Pred budovou školou je prítomný dozor (2 majstri)  kontrola rozostupu vstupujúcich dvojíc.  

 

Vo vestibule sú  prítomní : školníčka 

2 učitelia (smerujú žiakov do tried)   

2 majstri (meranie teploty) 

 

Všetci žiaci po zmeraní teploty odovzdajú triednym Zdravotný dotazník pred nástupom do školy 

(príloha) 

Pre 1. ročník je súčasťou pozvánky 

 Pre vyššie ročníky podpisuje Zákonny zástupca,    

 V prípade plnoletosti, si dotazník žiaci vypĺňajú sami 

a sú nasmerovaní / odvedení do svojej triedy. Prehlásenia budú kontrolované triednym učiteľom 

a skompletizované odovzdané ZR Kollárovi.  

Vyčlenená izolačná miestnosť – učebňa  č. 21. 

Do 10 minút sú žiaci vo svojich triedach 

Pri teplote nad 37,2 je žiakovi po 5 minútach teplote zmeraná ešte raz. (odp.3 merania) 

Ak sa žiak cíti na druhý deň dobre, môže ísť do školy. 

Pri zvýšenej teplote je žiak odvedený do izolácie a kontaktuje svojho rodiča.  

Žiak si môže chýbajúce rúško zakúpiť u školníčky á 50 centov. 

 

Dezinfekcia WC:   2 x denne 

Dezinfekcia dotykových plôch  podľa potreby 

 

Žiaci:  rúška 

Zamestnanci:  rúška /štít 

Triedny učiteľ: rúška / štít 

 

8:00 - príchod vyšších ročníkov  

8:50 - odchod vyšších ročníkov 

   DEZINFEKCIA  

 

9:00 - príchod  

NOVÉ TRIEDY   1. I.A+S  p. KREBS   

   2. I.E+I  p. CIBIČEK   

   3. I.ML+MA p. MRAČKOVÁ   

   4. I.MPS  p. NOVOTNÝ   

   5. I.ST+STR+EN p. KOVÁČIKOVÁ  

  

9:30  - 9:40 ZRTV opečiatkuje v jednotlivých triedach tlačivo na MHD/SAD/ŽSR. 

Vyplnené!!! 

 Majstri OV sa prídu krátko predstaviť do tried a dohodnú pokyny na 

nasledujúci deň 

Triedny uvoľní žiakov po vybavení agendy 



    

  

3.9. 2020 (štvrtok) 

 

Odovzdávanie učebníc a preberanie nových učebníc. 

Triedni tried na OV  sa dohodnú s majstrami OV  a p. Krebsom na termíne odovzdania učebníc . 

Od 8:00 do 12:00 

 

4.9.2020 (piatok) 

 

Podľa rozvrhu. 

Skrátené vyučovanie do 12:00 

Odporučenie: nedržať žiakov v triede , výuka vonku, prípadne exkurzia po okolí školy s vyučujúcim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Riaditeľ školy 

         Mgr. Ján Horecký 

Bratislava 

26.8.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


