Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55

Vážení rodičia !
Od pondelka 22.2.2021 pokračuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 1. – 4.
ročníka ZŠ, prevádzka materskej školy a školského klubu detí. Žiaci 5. - 9. ročníka
naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
Základnou podmienkou nástupu detí do MŠ a žiakov 1. – 4. ročníka do ZŠ je
pretestovanie sa aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej
domácnosti na ochorenie COVID-19.
V pondelok 22.2.2021 pri nástupe detí do MŠ a žiakov do ZŠ zákonní zástupcovia
predložia vyplnené tlačivo uvedené v prílohe: „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého
súčasťou je aj príloha - Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo
potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie
nie staršie ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke.“ Tlačivo je zverejnené a aktualizované na
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/ ako Príloha 11a.
Upozorňujem, že uvedená príloha, môže byť ešte aktualizovaná po prijatí uznesenia Vlády
SR a vyhlášky ÚVZ SR a pod.
Ak zákonný zástupca nepredloží uvedené tlačivo s príslušnou kópiou, dieťa nebude
prijaté do MŠ a žiak sa nebude môcť zúčastniť prezenčnej formy vyučovania.
Naďalej zostáva v platnosti:














Vyučovanie bude prebiehať podľa štandarného rozvrhu danej triedy pre prezenčné
vyučovanie.
Prevádzka ŠKD bude v bežnom časovom režime.
Všetky deti budú prihlásené na odber stravy v školskej jedálni, prípadné odhlásenie
vykoná zákonný zástupca cez Edupage.
Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí
mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa
školy. Povinnosťou
zákonného
zástupcu
je aj
bezodkladné nahlásenie
karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre
deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok
je žiak zo školy vylúčený.
Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri
príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp.

školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle
aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

V Chlebniciach, 19.02.2021

Mgr. Monika Oklapková
riaditeľka školy

