Návrat do školy – platnosť od 8.3.2021
Základná škola:
1.- 4.roč.: všetci žiaci prechádzajú na prezenčné vzdelávanie (učia sa v škole podľa dištančného rozvrhu)
5.- 9.roč.: má dištančné vzdelávanie – naďalej sa učia doma prostredníctvom MS TEAMS podľa dištančného rozvrhu.
Školský klub detí: otvorený pre všetkých žiakov 1. – 4. roč. ZŠ (V pondelok ráno pri príchode dieťaťa do školy musí
rodič oznámiť, či dieťa, ktoré je zapísané do ŠKD, bude v tomto období navštevovať po vyučovaní školský klub.)
Materská škola: otvorená pre všetky deti.
Ponechávame na rozhodnutí rodičov, aby zvážili súčasnú kritickú epidemickú situáciu a podľa svojich možností
a potrieb sa slobodne rozhodli, či ich dieťa bude v tomto období navštevovať materskú školu a školský klub detí –
v takomto prípade to treba bezodkladne oznámiť:
- v MŠ: triednej pani učiteľke na t.č. 037/658 11 91 alebo e-mailom: zsgolianovo@gmail.com
- v ŠKD: triednej pani učiteľke alebo vychovávateľovi, alebo na t.č. 037/658 11 63 alebo e-mailom:
zsgolianovo@gmail.com
Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy/základnej školy:
- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať prejavy ochorenia na COVID-19 (teplota, kašeľ, nádcha, hnačka,
zvracanie, bolesti hlavy, svalov, chrbta, ...),
- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať pozitívny test na COVID-19 za obdobie posledných 2 – 3 týždňov
a pretrvávajúce príznaky tohto ochorenia,
- dieťa ani iný člen domácnosti nesmie mať nariadenú karanténu (POZOR ZMENA – karanténa trvá už 14 dní
odo dňa odobratia pozitívneho testu; môže aj dlhšie, ak pretrvávajú príznaky),
- minimálne jeden z rodičov sa musí testovať (uvítame, ak sa budú testovať obaja rodičia) a musí mať negatívny
výsledok testu na COVID-19 – testovanie bude prebiehať v sobotu 6.3.2021 v kultúrnom dome v obci
Golianovo, príp. z iného dňa nie starší ako 7 dní, príp. má doklad od lekára o prekonaní ochorenia na COVID19 nie starší ako 3 mesiace. Ak sa rodič neotestuje, tak dieťa nemôže navštevovať MŠ ani ZŠ.
- v pondelok ráno 8.3.2021 (pozri nižšie termíny vstupov) musí prísť dieťa do ZŠ/MŠ v sprievode rodiča,
odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnym výsledkom testu rodičov na COVID-19
alebo iným dokladom/potvrdením o výnimke (výnimky sú uvedené v čestnom vyhlásení o bezinfekčnosti
v bode 2. a - d),
- dieťa/žiak musia mať v škole každý deň 2 čisté rúška, čistý opratý a vyžehlený uterák, hygienické vreckovky.
Termíny vstupu detí a žiakov do školy v pondelok 8.3.2021 (Žiadame, aby ste ich dodržali!):
- deti MŠ: priebežne v čase od 6:15 h do 8:00 h
- žiaci, ktorí navštevujú ranný ŠKD: v pondelok 8.3.2021 nebude otvorený!
- žiaci 1. – 2.roč.: 7:15 – 7:30 cez hlavný vchod do budovy ZŠ
- žiaci 3. – 4. roč.: 7:30 – 7:45 h cez vedľajší vchod do budovy školy (z átria)
Termíny vstupu detí a žiakov do školy od utorka 9.3.2021 (Žiadame, aby ste ich dodržiavali!):
- deti MŠ: rovnako ako 8.3.2021
- žiaci, ktorí navštevujú ranný ŠKD: 6:15 – 7:00 h cez hlavný vchod do budovy ZŠ
- žiaci 1. – 2.roč.: 7:10 – 7:20 cez hlavný vchod do budovy ZŠ
- žiaci 3. – 4. roč.: 7:20 – 7:30 cez hlavný vchod do budovy ZŠ
Stravovanie:
- Je zabezpečené pre všetky deti/žiakov, budú automaticky prihlásení na stravovanie od 8.3.2021.
- Rodičia, ktorým sa deti nebudú zúčastňovať prezenčného vzdelávania v MŠ/ZŠ, môžu svoje dieťa odhlásiť zo
stravovania do 8.marca 2021 do 7:30 h na tel.č. 037/658 11 92 alebo e-mailom: zsgolianovo@gmail.com
(uveďte meno a priezvisko dieťaťa, či navštevuje MŠ alebo ZŠ, termín – do akého dátumu bude odhlásené zo
stravy).
Školská dochádzka žiaka ZŠ:
1. V prípade, ak rodič neabsolvuje testovanie na COVID-19 (a nespĺňa ani jednu z výnimiek) a z tohto dôvodu sa
jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vzdelávania (nenastúpi do školy), tak:
a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
b) rodič nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“ (pretože škola vzdeláva prezenčne).

c) Rodič je povinný zabezpečiť kontakt s triednou učiteľkou ohľadne vzdelávania (úlohy budú zadávané pre
takéhoto žiaka prostredníctvom EduPage). Ak tak neurobí do 3 dní školského vyučovania, bude to považované
za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej
zanedbávaní.
d) Ak takáto neohlásená neprítomnosť žiaka na prezenčnom vzdelávaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní
a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu c), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva
príslušného ročníka.
2. Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) svojich detí, ak:
a) im bola nariadená karanténa,
b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ, RÚVZ, MŠVVaŠ SR),
pričom nemusí ísť len o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
c) ich lekár ospravedlnil pre chorobu a potvrdil potrebu ošetrovania.
3. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčné vzdelávanie, jeho dochádzka sa eviduje podľa školského poriadku.
4. Bod 1.a, 1.b, 2., 3. sa týka aj detí MŠ.
Rozvrh hodín:
- dištančný (platí pre 1. – 9.roč.)
Školský klub detí:
- ranný ŠKD: 6:15 – 7:00 h (len pre deti, ktoré navštevujú ŠKD)
- popoludňajší ŠKD: do 16:00 h
Ďalšie informácie:
- Vstup cudzím osobám do priestorov školy je povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným
prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem
zamestnanca školy, dieťaťa materskej školy a žiaka 1.st. základnej školy.
- Rodičia žiakov ZŠ majú vstup do budovy školy zakázaný. Rodičia detí MŠ majú vstup do budovy školy zakázaný,
učiteľ má právo rozhodnúť o vstupe rodiča do šatne MŠ.
- Deti MŠ a žiaci ZŠ majú povinnosť nosiť rúško, ktoré prekrýva nos aj ústa, vo vnútorných aj vonkajších
priestoroch a počas celého pobytu v škole.
- Dospelé osoby (zamestnanci i rodičia) majú povinnosť nosiť respirátor, ktorý prekrýva nos aj ústa, vo
vnútorných aj vonkajších priestoroch.
- Pred vstupmi do budov školy musia všetci dodržiavať 2m odstupy.
- Meranie teploty u detí/žiakov sa uskutočňuje vždy ráno pred vstupom do budovy školy. Meranie vykonávajú
zamestnanci školy. Výsledky meraní sa nezaznamenávajú.
- V prípade, že sa u dieťaťa alebo v rodine vyskytne ochorenie alebo podozrenie na ochorenie na COVID-19,
alebo sa dozviete o kontakte s pozitívnou osobou, musíte o tom ihneď informovať triednu učiteľku,
všeobecného lekára a zostať v karanténe.
V prípade, že sa v škole potvrdí prípad ochorenia na COVID-19 u dieťaťa alebo zamestnanca, škola sa riadi
odporúčaniami alebo rozhodnutím RÚVZ alebo riaditeľky školy.
Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste dodržiavali uvedené pokyny aj prísne protiepidemické opatrenia (R-O-R)
a neposielali do školy dieťa, u ktorého sa prejavujú známky ochorenia, a ak viete, že niektorý člen domácnosti mal
priamy kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19. Zostaňte v karanténe! Myslite na to, že svojím zodpovedným
prístupom chránite aj pedagógov a ďalších zamestnancov školy, bez ktorých škola nemôže fungovať.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

