¬Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s
aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v
dávkovači a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
¬Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové
utierky.
¬Žiaci 1. stupňa majú odporúčané nosiť rúška v spoločných vnútorných
priestoroch školy.
¬Žiaci 2. stupňa nosia rúško povinne všade vo vnútorných priestoroch školy.
¬Pedagogický zamestnanec základnej školy nosí rúško alebo ochranný štít
všade vo vnútorných priestoroch školy.
¬Vo všetkých miestnostiach, v ktorých prebieha vyučovací proces, bude
zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
¬Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 2x denne. Dezinfekcia
dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa
zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa
potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné
čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a
ďalší zamestnanci školy nachádzajú.

Vyučovanie:

¬Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
¬V dňoch 03. 09. 2020 (štvrtok) a 04. 09. 2020 (piatok) budú žiaci
v triedach s triednymi učiteľmi preberať učebnice:
• v 1. ročníku 3 vyučovacie hodiny – do 10:35 h (po vyučovaní sú prihlásené
deti v ŠKD)
• v 2. – 4. ročníku 4 vyučovacie hodiny – do 11:40 h (po vyučovaní sú
prihlásené deti v ŠKD)
• v 5. – 9. ročníku 5 vyučovacích hodín – do 12:35 h
¬Všetky triedy sa budú vyučovať podľa predbežného rozvrhu hodín
od pondelka - 07.09. 2020.
¬Vyučovanie bude prebiehať v čase 8:00-13:30 h.
¬Po vyučovaní podľa rozvrhu hodín budú žiaci 1. - 4. ročníka tráviť čas
v školskom klube detí (ŠKD).
¬V čase od 07.09.2020 do 23.09.2020 sa deti nebudú na vyučovaní deliť na
skupiny.

Stravovanie v školskej jedálni:

¬Výdaj stravy bude od 03.09.2020 (štvrtku) prebiehať v čase 11:30-14:20
po triedach podľa stanoveného harmonogramu (príloha č. 3). Na to, aby
nedošlo k miešaniu tried dozerajú vychovávateľky. Aj žiaci, ktorí nepôjdu do
ŠKD, pôjdu na obed so svojou triedou podľa prideleného harmonogramu na
daný deň.
¬Na obed v dňoch 02. 09.2020 (streda), 03.09.2020 (štvrtok) a 04.09.2020
(piatok) sa treba prihlásiť do 28.8.2020 na jedalen@zsceska.sk alebo na tel.
čísle 44 37 39 41.
¬Od 07.09.2020 budú všetci žiaci, ktorí odovzdali zápisný lístok do ŠJ
automaticky na obedy prihlásení. (Odhlasovanie z obedov sa realizuje tak
ako doteraz – mailom – jedalen@zsceska.sk , telefonicky – 44 37 39 41, na
webe – www.eskoly.sk po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali pri
prevzatí čipu)

