
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 

 

Pokyny k otvoreniu a organizácii školského roka 2020/2021 

               Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša stanovuje nasledovné 

pokyny  k otvoreniu a organizácii školského roka 2020/2021:  

1. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2.9.2020 (streda). Zraz bude na 

školskom dvore o 8.15 hod. Odchod žiakov bude o 10.00 hod.  

Privítanie prvákov sa uskutoční v 1. triede, za prítomnosti triednej učiteľky a jedného zo 

zákonných zástupcov.   

Prosíme žiakov, aby si priniesli prezuvky.  

2. Povinnosti zákonného zástupcu pri nástupe do školy 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 

4). Tlačivo Vyhlásenie -  je na webovej stránke www.zschlebnice.sk v časti 

Dokumenty na stiahnutie. Bez tohto Vyhlásenia sa žiak nebude môcť zúčastniť na 

vyučovaní.  

 Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy, v trvaní viac ako tri 

pracovné dni, predkladá písomné  vyhlásenie o  tom, že  žiak  neprejavuje  príznaky  

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  (príloha č. 5). 

 Zabezpečí  pre  svoje  dieťa  každý  deň  dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  

sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou 1. 

dňa u žiakov 1.  ročníka  základnej  školy. 

 V prípade,  že  u žiaka  je  podozrenie  alebo  potvrdené  ochorenie  na  COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii   informuje príslušného   vyučujúceho   a   riaditeľa   

školy. Povinnosťou   zákonného   zástupcu   je aj   bezodkladné nahlásenie   

karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre 

deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok 

je žiak zo školy vylúčený. 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení 

ÚVZ SR). 

 Pri  ceste  do  školy  sa  žiaci  riadia  aktuálnymi  opatreniami  ÚVZ  SR  a pokynmi  

RÚVZ. 

 Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. 

       V Chlebniciach, 28. augusta 2020                                                  

 

                                                                                                                Mgr. Monika Oklapková 

                                                                                                                        riaditeľka školy   


