
ÚVODÉ POKYNY K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO  ROKA 

 

2.9.2020 

- Hromadné slávnostné otvorenie školského roka sa nekoná, školský rok budeme otvárať 

v triedach.  

- Všetci žiaci a prípadní ďalší návštevníci školy sa riadia usmerneniami RUVZ a i Pokynmi 

riaditeľky GMK. 

- Žiaci  5. ročníka prídu do školy o 8:00 

             4 . ročníka                           o 8:30 

             3. ročníka                            o 9:00 

             2. ročníka o 9:30 

- Žiaci vstupujú do budovy v rozostupoch a prechádzajú cez „ranný filter“. 

- VŠETCI ŽIACI PRINESÚ VYPLNENÉ A PODPÍSANÉ TLAČIVO: ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK 

A VYHLÁSENIE.... príloha č.4    (tlačivo tu) 

- Žiaci 2. – 5. ročníka prinesú všetky učebnice na odovzdanie (TU,  zverejnite svojim žiakom 

zoznamy kníh, ktoré majú odovzdať!) Vyzbierané učebnice naskladajú čo najbližšie 

k vchodovým dverám svojej triedy.) 

- TU v triede: 1. vyzbierajú zdravotné dotazníky, že žiaci neprejavujú príznaky prenosného 

ochorenia alebo  nemajú nariadené karanténne opatrenie a PODROBNE INFORMUJÚ 

O HYGIENICKÝCH OPATRENIACH NA ŠKOLE (dajú žiakom podpíať tlačivá príslušného 

potvrdenia – Poučenie o OBP) – do 7.9. odovzdajú ZRŠ 

                          2. Podrobne informujú žiakov o zásadách správania sa v škole (ŠP GMK) a  

zabezpečia informované súhlasy, potvrdenia a poučenia (GDPR, , BOZP,... – podľa pokynov 

z porady) – toto bude zapísané aj v TK ako triednické hodiny 

                           3. skontrolujú si u žiakov údaje pre RIS ( bydlisko, adresa, kontakty) – do 

10.9. zabezpečia v spolupráci s Mgr. Rajčanom zmeny v databázach školy – ASC, katalóg 

ap. 

Pozn.: TU v piatom a štvrtom ročníku, začnite odovzdávaním učebníc! 

                           4. zabezpečia odovzdanie učebníc 

                             Harmonogram odovzdávania učebníc (Mgr. Žabková): 

                                          - piataci : od 9:00 

                                          - štvrtáci: od 9:30 

                                          - tretiaci: od 10:00 

https://cloud7u.edupage.org/cloud/Priloha_c._4.pdf?z%3A521mCFsuw5Gvm55oCdezsfBeRrW2mj9gt1kCZHslP6bAkTCe%2BzB4rkUhEh5C%2Bwjh


                                          -  druháci: od: 10:30 

                             

                                 5. PRVÁCI a zákonní zástupcovia prídu do školy o 10:00; žiaci vstupujú do 

budovy v rozostupoch cez „hygienický filter“; rodičia prvákov prídu na školské ihrisko 

o 12:00; na školskom ihrisku prebehne stručná inštruktáž o podmienkach štúdia ich dieťaťa 

na našej škole ( avizované rodičovské združenie v triedach sa z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení neuskutoční) 

                                  6. TU prvákov postupujú podľa vyššie uvedeného manuálu (bez 
odovzdávania učebníc), zoznámia žiakov s areálom školy, možnosťami stravovania, ISIC 
kartami ap. PRVÁCI SI PRINESÚ: - dve hygienické rúška 

                                                           - ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE.... príloha č.4     

                                                              (tlačivo tu) 

                                                            - prefotený rodný list 

                                                            - vysvedčenie z konca šk. roka 2019/2020  (z 8. alebo 9. ročníka) 

                                     7. Vyučovanie končí najneskôr o 12:00 

 piataci odchádzajú z budovy 10:30, štvrtáci 10:45, tretiaci 11:00, druháci 11:15; v prvých 

ročníkoch o 12:00 – kvôli ubytovávaniu na internátoch.             
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