ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 – ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZŠ
Vážení rodičia, milí učitelia a žiaci!
Už vo štvrtok 02.09.2021 sa po dvojmesačných letných prázdninách otvorí brána
školy, aby sme spoločne privítali nový školský rok 2021/2022. Vzhľadom na
epidemiologickú situáciu v okrese Kežmarok (oranžová farba podľa COVID automatu)
sa školský rok na našej škole začne podľa nasledujúcich pokynov a harmonogramu:
08,30 – 09,00 hod – príchod žiakov do školy (prváci v sprievode jedného rodiča)
Každý žiak (prípadne rodič žiaka 1. ročníka) pred vstupom do školy odovzdá „Písomné
vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – v prílohe, ktoré je potrebné vytlačiť a vyplniť. Prosíme
rodičov, aby využili možnosť odovzdať tlačivo elektronicky cez EduPage. V takom
prípade žiak nemusí odovzdať vyhlásenie v papierovej forme. Pokiaľ žiak neodovzdá
vyhlásenie o bezpríznakovosti, vstup do budovy školy mu nebude povolený. O situácii
bude ihneď informovaný rodič.
Každý žiak (prvák v sprievode rodiča) si po vstupe do školy dezinfikuje ruky a presunie
sa do svojej triedy. V budove školy je povinné nosenie rúška alebo respirátora FFP2.
09,00 – 09,15 hod – úvodné informácie od triednych učiteľov v kmeňových
triedach
09,15 – 09,20 hod – príhovor riaditeľa školy prostredníctvom školského rozhlasu
09,20 – 09,25 hod – hymna Slovenskej republiky
09,30 – 10,00 hod – privítanie prvákov a rodičov v triedach 1. A, 1. B a 1. C
10,00 – 10,30 hod – ďalšie pokyny a informácie od triednych učiteľov v triedach
KLOKTACIE TESTY :
Testovanie kloktaním bude prebiehať v piatok 03.09.2021 doobeda v priestoroch
školy. Testovať sa budú všetci žiaci, ktorých rodičia potvrdili súhlas cez EduPage.
Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete na tomto odkaze:
https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/
SAMOTESTY:
Každý žiak základnej školy, ktorého rodič prejavil záujem, dostane 1 sadu 25 ks testov
na domáce samotestovanie (1 balenie – sada - krabica) a k tomu 25 ks sterilných
odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter). Pri testovaní
dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na
obdobie 12 týždňov. Odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred
nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia
COVID-19.
Ďakujem Vám za dôsledné prečítanie pokynov a teším sa na stretnutie s vami.
Pavol Krajči, riaditeľ školy

