OBNOVENIE PREVÁDZKY ZŠ DOLNÁ MARIKOVÁ OD 1. JÚNA 2020
Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ Dolná Mariková bude od 1. júna 2020 obnovené vyučovanie v ZŠ
nasledovne:
ZŠ bude v prevádzke od 7:00 do 13:00 hod.
Vyučovanie v ročníkoch 1.- 4. bude od 7.30 do 11.00 hod a v 5. ročníku od 7.30 do 12:00 hod.
V prípade spoločného odchodu súrodencov zo školy a čakania na nich alebo čakania na autobusový
spoj, pedagogický dozor nad žiakmi bude v jednotlivých triedach zabezpečený do 12.15 hod.
Maximálny počet žiakov v jednej skupine (triede) je 20. Do ZŠ budú prednostne umiestňované
deti zamestnancov v 1. línii – zdravotníci, policajti, hasiči, predavači, deti oboch zamestnaných
rodičov.
Školská jedáleň bude poskytovať obedy žiakom, ktorí sa zúčastňujú vyučovania v škole a prihlásia
sa na odber stravy v prihláške na vyučovanie.
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými
nariadeniami ŠKD nebude v prevádzke, nakoľko vytvorená skupina detí na vyučovaní sa nemôže
meniť a taktiež nemôže dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami.
Zákonný zástupca žiaka v prípade záujmu prihlási dieťa na vyučovanie v škole
do 28. 5. 2020 do 12.00 hod vyplnením prihlášky a zaslaním mailom na zsdmarikova@stonline.sk
alebo telefonicky na č. 0907920541. V prihláške taktiež vyznačí aj záujem o stravovanie sa v ŠJ.
Podpísanú a vytlačenú prihlášku prosíme vhodiť do schránky na budove školy pri vchode do 1. 6.,
prípadne odovzdať ráno pri príchode dieťaťa.
Príchod detí to školy
Žiaci z Dolnej Marikovej budú prichádzať v čase od 7.00 do 7.15 hod,
dochádzajúci žiaci z ostatných obcí od 7.15 – 7.30 hod.
1. Pri prvom príchode žiaka do ZŠ odovzdá vyplnené Prehlásenie zákonného zástupcu o
zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo vo formáte doc alebo vo formáte pdf),
2. Žiak pri každodennom rannom príchode ráno má na sebe rúško a pri hlavných dverách
preukáže, že má ešte 1 rúško náhradné a pri sebe balík hygienických vreckoviek.
3. Pri vstupe je mu odmeraná bezkontaktným teplomerom teplota.
4. Vstúpi do haly a použije dezinfekciu na ruky.
Počas vyučovania
1. Žiak dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
dezinfekcia rúk).
2. Dodržiava pokyny riaditeľa ZŠ Dolná Mariková, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ na
obdobie do konca školského roku 2019/2020.
3. Sprevádzajúce osoby musia byť len také, ktoré žijú so žiakom v spoločnej domácnosti. Tieto
osoby sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy , minimalizuje sa zhromažďovanie a
kontakt medzi osobami pred budovou školy.

4. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné
vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie.
5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o
tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
6. Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
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