Informácie k zahájeniu a priebehu vzdelávania počas školského
roku 2020/2021v Strednej odbornej škole v Želovciach
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dňa 18. augusta 2020 manuál pre stredné
školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský
rok 2020/2021.

Vstup do budovy majú POVOLENÝ LEN ŽIACI ŠKOLY

od 2. septembra 2020 od 7:15 hod
Žiaci učebných a študijných odborov externej formy štúdia
od 4. septembra 2020 13:30 hod
bez príznakov akéhokoľvek ochorenia, s ochranným rúškom, Pri vstupe bude každému
žiakovi meraná teplota a bude povinná dezinfekcia rúk.
RODIČIA A INÉ OSOBY NEVSTUPUJÚ DO BUDOVY ŠKOLY
(hygienicko-epidemiologické opatrenie z dôvodu COVID 19).
Pred
budovou
dodržiavajte
bezpečnú
vzájomnú
vzdialenosť
a rešpektujte
usmernenia personálu. Prineste si vlastné písacie potreby alebo vyplnené požadované tlačivá.
Bude zabezpečený predaj stravných lístkov a možnosť úhrady za ubytovanie.
ŽIAK:
dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode do školy (R.O.R - nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych pokynov školy a opatrení ÚVZ SR),
predkladá pri nástupe do školy:
1. vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
2. zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred
nástupom do SŠ, JŠ alebo ŠI
Tlačivá na stiahnutie link: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-

2020-2021/stredne-skoly
Budú doručené na triedne e-mailové adresy dostupné aj pri nástupe pred budovou školy
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:
zabezpečí pre svoje dieťa minimálne 2 rúška na deň, papierové vreckovky, vlastné hygienické a
dezinfekčné prostriedky na individuálnu osobnú potrebu,
počas školského roku po prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni predloží písomné
vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie a informuje triedneho učiteľa/triednu učiteľku alebo riaditeľku školy o podozrení alebo
potvrdení ochorenia COVID 19, bezodkladne nahlási karanténu žiaka, ak bola nariadená všeobecným
lekárom, alebo regionálnym hygienikom.
Ak sa žiak zúčastnil v poslednej dobe hromadného podujatia, tento fakt nie je prekážkou k tomu,
aby nastúpil do školy v riadnom termíne .Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodu podozrenia
alebo diagnostikovania ochorenia COVID 19, či iných dôvodov, informujte triednych učiteľov alebo
riaditeľku školy. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v prezenčnej forme podľa školských
vzdelávacích programov s rešpektovaním protiepidemiologických opatrení.
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