Organizácia začiatku školského roka 2020/2021:







nástup žiakov I.O – IV.O triedy a prvých ročníkov – I.A, I.FB, I.RB do tried 02.09.2020 o 8.00
hod.
triedni učitelia si žiakov prvých ročníkov prevezmú v priestoroch vrátnice školy
Program: privítanie žiakov, úvodné informácie, prihlasovanie na obedy, vypisovanie tlačív,
aktualizácia triednych zoznamov, preberanie učebníc

nástup žiakov ostatných tried - 02.09.2020 o 9.30 hod. – privítanie žiakov, úvodné informácie,
prihlasovanie na obedy, vypisovanie tlačív, aktualizácia triednych zoznamov
triedni učitelia rozdajú novoprijatým a plnoletým žiakom pripravené súhlasy so spracovaním
osobných údajov žiakov, prípadné Návrhy na oslobodenie žiakov od TSV



Zákaz vstupu do budovy školy a účasti na vyučovaní pre všetkých žiakov
prichádzajúcich z červenej zóny bez predloženia slovenského negatívneho Covid-19
testu a absolvovania povinnej 14-dňovej karantény na území Slovenska.



Potvrdenia o návšteve školy sú k dispozícii v elektronickej forme na www.edupage.sk



Obedy dňa 02.09.2020 sa budú vydávať v čase od 10.30 do 12.00 hod. a v ďalších dňoch podľa
pripraveného harmonogramu:






1. skupina: 11:30 hod. – I.O – V.O
2. skupina: 12:15 hod. – VI.O – VII.O, I.A, I.FB, I.RB
3. skupina: 13:00 hod. – VIII.O, V.FB, V.RB, II.A, II.FB, II.RB
4. skupina: 13:45 hod. – III.A, III.FB, III.RB, IV.A, IV.FB, IV.RB



02.09. – 04.09.2020 dozor pri vstupe do ŠJ vykonávajú Bojčík, Valanský – vpúšťajú žiakov po
jednotlivých triedach, max. 5 - 6 tried naraz podľa počtu žiakov v triedach, upozorňujú na
dodržiavanie rozostupov, po odobedovaní 1. skupiny bude 15-minútový hygienický filter,
potom vstupujú do ŠJ ďalšie skupiny žiakov za dodržiavania rovnakých podmienok



Ďalšie rozpisy prestávok a obedových skupín súčasťou manuálu školy.




program dňa 03.09.2020 a 04.09.2020 – triednické práce v čase podľa rozpisu
Náplň TP: oboznámenie žiakov so ŠP, poučenie BOZP a CO, GDPR, preberanie učebníc,
aktualizácia údajov o žiakoch a ich zákonných zástupcoch, tlač a vydávanie potvrdení, žiacke
preukazy ISIC, prihlášky na stravu, rozdanie triednych rozvrhov žiakom, uzavretie seminárov.



Dňa 04. 09.2020 sa uskutočnia MS z FJL pre žiakov V.FB triedy.



07.09.2020 začína vyučovanie podľa platného rozvrhu, pričom žiaci sa nebudú spájať so
žiakmi iných tried pri vyučovaní TSV, ETV, NBV, INF

