
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 
 

Dodatok č. 2 
Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí 

na obdobie školského roku 2020/2021. 
 
ORGANIZÁCIA PRÍCHODU DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY od 14.09.2020 do 18.09.2020 (15.09.2020 – 
sviatok – deň pracovného pokoja):  
Príchod od 07,25 hod. do 7,55 hod.  
1. ročník – 9.ročník – vchod B (bočný vchod k šatniam)  
8. špec. - vchod B (bočný vchod k šatniam)  
Organizačné pokyny – preberanie zdravotného dotazníka a vyhlásenie rodičov žiakov pred prvým 
nástupom do školy, prípadne vyhlásenia rodičov žiakov, ktorí vymeškali 3  a viac po sebe 
nasledujúce dni, ranný filter, dezinfekcia rúk.  
 

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby svoje dieťa s príznakmi infekcie dýchacích ciest 
(zvýšená telesná teplota, malátnosť, únava, začervenané oči, upchatý nos, výtok z nosa, 
kašeľ, vracanie, riedka stolica, kožné vyrážky) nechali v domácej liečbe a kontaktovali 
(telefonicky) lekára všeobecnej starostlivosti a postupovali v zmysle jeho odporúčaní!  
 

Pozor dôležitá zmena pre zákonných zástupcov žiakov 1.ročníka  - do budovy školy už nemôže 
zákonný zástupca sprevádzať svoje dieťa !!!  
Platí zákaz vstupu sprevádzajúcich osôb všetkých žiakov ! 
 

Režim dňa  
- vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. Triedni učitelia s rozvrhom žiakov oboznámili.  

 
Vyuč.hod.    

1.hod. 8.00 hod. 8 .45 hod. 45 min. 

2.hod. 8. 55 hod. 9. 40 hod. 45 min. 

3.hod. 10. 00 hod. 10. 45 hod. 45 min. 

4.hod. 10.55 hod. 11.30 hod. 35 min. 

5.hod. 11.40 hod. 12. 15 hod. 35 min. 

6.hod. 12.25 hod. 13. 00 hod. 35 min. 

 

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na vyučovanie TSV  (napr. šatňa, posilňovňa) sa do 20.9. 

nevyužívajú. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. 

Nespájajú sa žiaci rôznych tried – ETV, NBV, TSV – vyučovanie daných predmetov v ucelených 

triedach. Aktivity sa organizujú väčšiu časť dňa vonku v areáli školy. 

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby zabezpečili na každý deň pre svoje dieťa dve 
rúška. V prípade, že žiak nebude mať rúško, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávania. Škola 
nesupluje povinnosti zákonného zástupcu pri zabezpečovaní rúšok! 
 

Vstup zákonných zástupcov a sprevádzajúcich osôb je do školskej jedálne prísne zakázaný! 
 

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie prebieha podľa pokynov uvedených na tlačive 
Žiadosť o prijatie žiaka na stravovanie. Triedni učitelia opätovne rozdali všetkým žiakom 
prístupové heslá do EduPage. Aplikáciu pre učiteľov, rodičov a žiakov škôl, ktoré používajú 
EduPage stránky, internetovú žiacku knižku si môžete stiahnuť do Vášho mobil. telefónu. 

 

Obedy sa nevydávajú do obedárov! 

 

V Trnovci nad Váhom 10.09.2020                                                  Mgr. Miriam Žigová  
                                                                                                                 riaditeľka školy 


