Základná škola s materskou školou Hladovka, 027 13 Hladovka 238

Organizačné zabezpečenie prevádzky a vnútorného režimu základnej
a materskej školy od 1. júna 2020 do konca školského roku.

Usmernenia týkajúce sa školského vyučovania:
1. Príchod žiakov do základnej školy je časovo upravený nasledovne:
7.20 – 7.40 – žiaci zo Suchej Hory – bočný vchod (od kostola)
7.40 – 8.00 – žiaci z Hladovky nasledovne:
1.- 3.roč. – vedľajší vchod
4. – 5.roč. – hlavný vchod
2. Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu platného v mesiaci jún.
3. Školský klub bude v prevádzke od 11.45 do 15.00 hod.
4. Prevádzka v materskej škole bude od 7.00 – 16.00 hod.
5. Pri nástupe do základnej aj materskej školy 1. júna musí každé dieťa/žiak odovzdať
vyhlásenie o zdravotnom stave. Tlačivo bolo zaslané rodičom prihlásených žiakov cez
Edupage.
6. Každé ráno sa bude žiakom a deťom (v MŠ aj rodičom) merať teplota bezdotykovým
teplomerom pri vstupe do základnej aj materskej školy. Pri zvýšenej teplote bude
žiak/dieťa vylúčené z vyučovacieho procesu – telefonicky budeme kontaktovať jeho
zákonného zástupcu.
7. Učitelia a žiaci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v skupinách v triede a exteriéri
školy a deti v triede a exteriéri materskej školy nemusia mať rúška. Platí pre nich
výnimka. V ostatných priestoroch ZŠ a MŠ sa pohybujú s rúškom.
8. Zákonný zástupca (rodič) zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové
jednorazové vreckovky.
9. Zákonný zástupca žiaka má vstup do priestorov základnej školy zakázaný. Rovnako
zakázaný je vstup osobným autom do areálu školy (okrem zamestnancov školy).
10. Telocvičňa sa cudzím osobám neprenajíma.
11. V priestoroch materskej školy sa zákonný zástupca zdrží maximálne 5 minút.
12. Školská jedáleň bude zabezpečovať obedy pre deti a žiakov 1.-5. ročníka, ktoré boli
prihlásené na stravu pred koronavírusom a teraz prejavili záujem o vzdelávanie v ZŠ,
resp. MŠ na obdobie od 1.6.2020 do 30.6.2020. Všetci títo žiaci základnej školy a deti,
ktoré nastúpia do materskej školy budú vedúcou školskej jedálne prihlásení na stravu,
ostatní stravníci budú zablokovaní vrátane žiakov 6. až 9. ročníka. Ak rodič nechce, aby
sa jeho dieťa stravovalo v období od 1.6.2020 do 30.6.2020 v školskej jedálni, musí ho
zo stravy odhlásiť. Odhlasovanie funguje tak ako predtým cez webovú stránku školy do
14.00 hod. predchádzajúceho dňa, alebo do 7,00 hod. daného dňa za obvyklých
podmienok. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka alebo inej nepredvídanej
udalosti, kedy sa už nebude možné odhlásiť zo stravy, zákonný zástupca si príde
odobrať stravu do obedára iba v 1. deň choroby. Nesmie vstupovať do budovy, na
vydanie bude čakať pri vchode do kuchyne, vopred musí telefonicky kontaktovať
vedúcu jedálne (0911346006). Na ďalšie dni je potrebné dieťa/žiaka zo stravy odhlásiť.
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13. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
zákonný zástupca bezodkladne informuje o tejto situácii príslušného vyučujúceho v ZŠ
aj MŠ a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie
karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre
deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok
bude dieťa zo školy vylúčené.
14. Zákonný zástupca dodržiava všetky pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky
prevádzky základnej aj materskej školy do konca školského roku 2019/2020.
15. Prosíme rodičov žiakov základnej školy, ktorí sa neprihlasujú z rodičovského konta na
Edupage stránku školy, aby oslovili svojich triednych učiteľov, ktorí im vysvetlia
postup na získanie ich hesla pre prihlásenie.
• organizačné problémy, ktoré sa vyskytnú, budeme riešiť priebežne,
• všetky nové informácie týkajúce sa prevádzky ZŠ alebo MŠ nájdete na stránke
základnej školy, ktorú treba pravidelne sledovať,
• v prípade nejasností môžete kontaktovať:
Základná škola PhDr. Gabriela Pajdučáková, 043 539 77 01, zs@zs.hladovka.net
Materská škola – Mgr. Helena Dilongová, 0910 397 269, mshladovka@orava.sk

V Hladovke, 27.05.2020

PhDr. Gabriela Pajdučáková
riaditeľka školy

