Základné školy a niektoré školské zariadenia (ŠKD, ZUŠ, CVČ a JŠ)
V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa,
rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1.
stupňa sú rúška odporúčané. Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.
Základná škola, ŠKD, CVČ, JŠ, ZUŠ vyčlenia na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu.
Zásadné pravidlá:
Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len
telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
V čase do 14. 9. 2020 nespájať žiakov vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.
Podľa možností neorganizovať činnosť v ŠKD v zberných skupinách.
Poznámky:
Ohľadom krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1. 10. 2020.
Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.
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