OBEC BERNOLÁKOVO a Základná škola, Komenského 3
ZMENA nástupu do školy od 8.3.2021
Vážení rodičia!
Situácia v školstve je jeden veľký chaos, ktorý sme my nespôsobili. Informácie, ktoré dostávame sú
zmätočné. Nám je veľmi ľúto, že sa tento zmätok prenáša až k Vám do domácností.
Preto sme sa dohodli na nasledujúcom riešení:
II. stupeň zostáva na dištančnom vzdelávaní doma
I. stupeň nastúpi do školy za rovnakých podmienok ako boli pred jarnými prázdninami ‐ ZŠ v
Bernolákove bude OTVORENÁ pre všetky deti I.stupňa.
ROZHODNUTIE DAŤ DIEŤA DO ŠKOLY JE NA VÁS. Nemusíte sa riadiť tým, čo ste označili v poslednom
prieskume záujmu o návrat do školy.
Škola aj obec urobia pre bezpečnosť Vašich detí maximum. Ale epidemiologická situácia v spoločnosti
je vážna. Preto nezabúdajte, milí rodičia, že aj Vy sa vraciate do kolektívov, kde sa môžete nakaziť a
ohroziť svoje rodiny. Prosíme Vás, buďte opatrní a zodpovední.

Mgr. Barbora Lipka Rezníková
riaditeľka ZŠ Bernolákovo

Mgr. Richard Červienka
starosta obce Bernolákovo

**********************************************************************************
Organizačné pokyny školy
NEZABUDNITE, že najneskôr do nedele večer musíte v Edupage potvrdiť tlačivo o bezinfekčnosti a do
systému priložiť kópiu potvrdenia o negativite jedného z rodičov. Pani učiteľka si zo systému vytlačí
prehľad a bez týchto tlačív Vám dieťa neprevezmeme do školy.
Tento systém budeme až do odvolania opakovať každý pondelok.
Prosím rodičov, aby skontrolovali svojim deťom, či im priliehajú rúška k tvári a upozornili ich na
podmienku prekrytia celých dýchacích ciest (nos,ústa). Keby sa dieťaťu rúško poškodilo a nebolo by
vhodné ani náhradné rúško, škola má pre deti pripravené náhradné rúška.
Vyučovanie
‐ vyučovanie začína štandardne o 7,45hod.
‐ vyučovanie sa bude denne skladať len z hlavných predmetov a bude trvať každý deň do 11,40hod.
‐ žiaci každej triedy budú v kontakte doobeda len so svojou pani učiteľkou a poobede s pani
vychovávateľkou, len v pár triedach 2x do týždňa príde vyučujúca ANJ (aj to sa pokúsime vyriešiť)
‐ žiaci sa nebudú deliť na skupiny
Stravovanie
‐ na obedy budú chodiť deti po oddeleniach ŠKD podľa rozpisu, po každej skupine bude stôl aj
sedenie vydezinfikované, všetci zamestnanci, aj pani vychovávateľky, budú v jedálni pracovať v
ochranných rukaviciach, deti si sadnú, nebudú sa pohybovať po jedálni a jedlo aj špinavý riad im budú
pani vychovávateľky privážať a odvážať na vozíkoch.

‐ do SŠ budeme obedy voziť zabalené v balíčkoch, prosím pribaľte deťom uteráčik a príbor
ŠKD
‐ ranný klub bude od 6,30 do 7,15hod., deti budú sedieť a hrať sa po jednom v lavici
‐ POZOR ZMENA 1 ‐ z dôvodu nízkej kapacity zamestnancov spôsobenej COVID‐19 a inými chorobami
sme nútení ZRUŚIŤ oddelenia 9 a 10 (štvrtáci). Tieto deti nemôžeme z dôvodu nezmiešavania skupín
prideliť do iného oddelenia. Preto pre štvrtákov ŠKD neotvoríme.
‐ štvrtáci majú nárok na obed a v škole budú tak ako všetky deti do 11,40hod.
‐ do ranného klubu štvrtáci prísť môžu
‐ POZOR ZMENA 2 ‐ ŠKD bude otvorené len do 16,30hod.
‐ poobede NEbudeme vytvárať zberné triedy
Odchody domov
‐ poobede budeme deti vydávať na kartičky, nezabudnite, že rodičia nemajú dovolený vstup do
priestorov školy, z oddelení nad jedálňou budeme vydávať deti pri hornej mreži
‐ ak ide dieťa samé domov, treba o tom vopred cez Edupage informovať triednu pani učiteľku.
Telefonát ani sms neakceptujeme! Ak bude pravidelne odchádzať samé domov, treba to tak napísať a
netreba písať denne.
‐ nedružinári majú zákaz sa bezdôvodne zdržiavať na školskom dvore alebo cestou domov, bez
zbytočných kontaktov s inými ľuďmi sa treba dostať čo najrýchlejšie a bezpečne domov
Hygiena školských priestorov
‐ upratovačky budú denne 3x upratovať wc, 2x dezinfikovať kľučky na triedach a vstupných dverách,
rovnako zábradlia a lavice v triedach, pretierať vstupné priestory, vnútorné chodby a triedy
‐ o dezinfekcii v jedálni som už písala
Vyučovanie detí, ktoré zostanú doma
‐ žiaci budú ospravedlnení a úlohy im budeme zadávať na EDUPAGE, budeme ich brať ako keby boli
"chorí".
‐ pani učiteľka si určí v týždni konzultačné hodiny na konzultáciu k preberanému učivu a oboznámi
s ním rodičov (napr. videohodinu večer)
‐ pani učiteľka si určí systém kontroly domácich úloh a oboznámi s ním rodičov

Mgr. Barbora Lipka Rezníková
riaditeľka školy

