
PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ  

 Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční v učebniach školy pre všetkých 
ŽIAKOV 1. – 9. ROČNÍKA ZŠ. 

 Nástup detí do školy je v čase od 7,30 hod. určenými vchodmi školy: 

 vchod zo suterénu: žiaci 1. a 2.ročníka 
 vchod od multifunkčného ihriska: žiaci 3. a 4. ročníka  
 hlavný vchod: žiaci 5. – 7. ročníka 
 vchod od parkoviska: žiaci 8. a 9.ročníka 

 Pri vstupe do školy vykonávajú zamestnanci školy ranný filter. Dieťa má pri vstupe nasadené rúško, 
bude mu odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom, k dispozícii je dezinfekcia na ruky. Každý 
žiak donesie vyplnené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  (možnosť zaslať cez  
edupage, tlačivo zverejnené na stránke školy a v tlačenej podobe dostupné v priestoroch pred  
hlavným vstupom do školy v dňoch 30.8.-31.8.2021 do 13,00). 

 Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. Rodičia 
do priestorov školy nevstupujú (netýka sa žiakov 1. ročníka).  

 Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude prostredníctvom školského rozhlasu cca 
od 8,30 hod. 

 Predpokladané ukončenie vyučovacieho dňa je o 10,00 hod.  

 ŠKD je v prevádzke podľa záujmu detí a rodičov do 13,00 hod. 

 

PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ PRE PRVÁKOV   

 Školský rok sa pre žiakov 1. ročníka začína vo štvrtok 2. septembra 2021. Deti v sprievode jedného 
zákonného zástupcu vstupujú do priestorov školy vchodom zo suterénu.  

 Zákonný zástupca pri vstupe do školy odovzdá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa a 
písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy. 

 Pri vstupe do budovy školy má dieťa pri vstupe nasadené rúško, bude mu odmeraná teplota 
bezdotykovým teplomerom, k dispozícii je dezinfekcia na ruky.  

 Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude prostredníctvom školského rozhlasu cca 
od 8,30 hod. 

 Zákonným zástupcom budú poskytnuté informácie súvisiace s organizáciou vyučovania na našej 
škole. 

 Predpokladané ukončenie vyučovacieho dňa je o 10,00 hod.  

 ŠKD je v prevádzke podľa záujmu detí a rodičov do 13,00 hod. 
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