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Obnovenie vyučovania v Základnej  škole Kysak 210 pre žiakov  1. – 5. ročníka 

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22.5.2020 Obec Kysak, ako zriaďovateľ 
Základnej  školy Kysak 210, po dohode s vedením školy,  s účinnosťou od  1.6.2020 obnovuje 
vyučovanie v základnej  škole  pre žiakov  1. – 5. ročníka. Taktiež sa obnovuje prevádzka školského 
klubu  a zariadenia  školskej jedálne, za podmienok: 

 Výchovno - vzdelávací proces bude prebiehať denne od 8:00 do 12:00.  

 Nástup žiakov je v čase od 7:30 do 8:00 

 V prevádzke nebude  ranné oddelenie školského  klubu. 

 Popoludňajšie oddelenia  budú  v prevádzke  od 12:00 do 16:30. 

 Na stravu  sa  môžu žiaci  prihlasovať už  od  pondelka 25.5.2020, na celý týždeň. Stravovať 
sa môžu len žiaci, ktorí chodia  do  školy. 

Pri prvom príchode do školy je žiak povinný  odovzdať VYHLÁSENIE zákonného zástupcu  
na predpísanom  tlačive. Tlačivo si zákonný zástupca môže stiahnuť z internetovej  stránky  školy,  

Všetky  ďalšie informácie o organizácii školy, hygienické a protiepidemiologické opatrenia sú 
dostupné na  stránke školy a obce Kysak 

Pokyny  pre  zákonných  zástupcov: 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 
základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 
odstupov, dezinfekcia rúk). 

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej 
školy do konca školského roku 2019/2020. 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení 
dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že 
žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .  

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou 
zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená 
lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 
regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

 

Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 


