
Základná škola s materskou školou, Koškovce 134 

 

Zmena v otvorení školy od 15.06.2020 

Pri otvorení materskej a základnej školy epidemiológovia umožňujú od 15. júna 2020 nasledovné: 

Materská škola 

1. Povoľuje sa viac detí v skupinách - ruší sa limit 15 detí v MŠ. 

2. Povoľuje sa prevádzka školy stanovená na maximálne 10 hodín. 

3. Prevádzka MŠ od 07:00 do 16:00. 

4. Príchod a odchod z materskej školy v pôvodnom režime. 

5. Zostáva zachovaný ranný filter.  

6. Meranie teploty sa vykonáva výberovo. 

7. Začína sa realizovať umývanie zubov detí. 

8. Ruší sa každodenné Prehlásenie zástupcu o zdravotnom stave  

9. Naďalej platí čestné Vyhlásenie rodiča, že dieťa neprišlo do priameho styku s osobou chorou na 

COVID-19 pri prvom nástupe alebo pri prerušení dochádzky 

10. Zákonný zástupca musí mať rúško  

11. Ruší sa 10-minútový limit, zostáva minimalizovanie času, na zotrvanie zákonného zástupcu 

v priestore školy  

12. Ruší sa organizovanie osôb pred školou po skupinách 

13. Povoľujú sa besiedky, posedenia a iné skupinové akcie, ktoré sa riadia opatreniami ÚVZ 

14. Záujem o prevádzku počas letných prázdnin bol zrealizovaný. Prevádzka na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa pokračuje aj v mesiaci júl 2020. 

15. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy bude prevádzka materskej školy 

prerušená v čase od 01.08. do 31.08.2020. 

Základná škola 

1. Povoľuje sa viac detí v skupinách - ruší sa limit 20 detí v základnej škole. 

2. Povoľuje sa prevádzka školy stanovená na maximálne 10 hodín. 

3. Prevádzka školy od 06:50 do 14:30. 

4. Povoľuje sa zmiešavanie detí v triedach.  

5. Ruší sa povinné meranie teploty pri vstupe. 

6. Ruší sa organizovanie osôb pred školou po skupinách. 

7. Povoľujú sa besiedky, posedenia a iné skupinové akcie, ktoré sa riadia opatreniami ÚVZ. 

Návrat žiakov 6. - 9. ročníka do školy od 22.06.2020 

1. Záujem o dochádzku bol zisťovaný triednym učiteľom.  

2. Návrat žiakov využijeme na: 

 opätovné stretnutie spolužiakov, 

 uzavretie dištančného vzdelávania,  

 hodnotenie žiakov – stretnutia s vyučujúcimi, 

 preberanie vecí v škole - pomôcky, oblečenie, 

 odovzdanie učebníc, prevzatie nových učebníc. 

Ukončenie šk. roka 30.06. 020 

Informácie zverejníme neskôr. 


