
Oznam riaditeľstva Základnej školy Ján Lipského s materskou školou

Trenčianske Stankovce

Od 1. júna 2020 sa otvorí naša základná škola. Prevádzka bude od 7:00 h do 16:00 h. Počas

prevádzky bude pravidelne prebiehať upratovanie a dezinfekcia priestorov celej školy podľa

usmernení ministerstva školstva.

Príchod žiakov do základnej školy bude prebiehať priebežne od 7:00 h do 8:00 h. Pri vstupe

prebehne ranný filter.

Prvý deň pred vstupom do budovy sa vyžaduje od žiaka písomné Vyhlásenie o tom,

že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného

zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému

dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie...Tlačivo si môžu rodičia stiahnuť z webového sídla

školy, v záložke Tlačivá/Žiadosti alebo si ho môžu prísť osobne prevziať do vestibulu školy.

V prípade, že žiak neprinesie vypísané tlačivo, nemôžeme ho prijať do školy.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové
jednorazové vreckovky (prípadne papierové utierky do triedy), prezúvky, pohodlné
oblečenie a pomôcky podľa pokynov vyučujúcej.

V priebehu dňa sa budú žiaci zdržiavať výlučne v určených skupinách (vyučovanie, prestávka,

pobyt vonku, desiata, obed, odchod domov...) Žiaci budú obedovať postupne od 10:30 h.

Stravovanie/prihlasovanie/odhlasovanie bude prebiehať tak, ako počas školského roka.

Odchod žiakov zo školy bude organizovaný o 11:30 h a o 13:30 h. Je nevyhnutné dodržiavať

pokyny vyučujúcich a vedenia školy.

Od 13:30 h do 16,00 hmôže žiak priebežne odchádzať domov:

• v doprovode rodiča (osoby žijúcej s ním v jednej domácnosti) alebo

• sám, pokiaľ to rodič písomne oznámi vyučujúcej cez žiacku knižku s vyznačením času

odchodu.

Rodič nevstupuje do budovy!



V prípade potreby zvoní na zvonček pri vchode alebo na telefónne číslo zverejnené na

vchodových dverách (0911 603 097). V areáli školy dodržiava hygienicko-epidemiologické

opatrenia (nosenie rúška, rozostupy...).

Zoznamy žiakov v skupinách, čas obedov a odchodov zo školy a všetky potrebné informácie

budú postupne zverejňované na webovom sídle školy pre prihlásených používateľov.

Tešíme sa na Vás 1. júna na Medzinárodný deň detí.

Vedenie základnej školy.

Od 1. júna sa obnoví aj prevádzka v materskej škole, ktorá bude upravená od 6:30 h do

15:30 h.


