
Milí rodičia, milí žiaci 

Riaditeľstvo Základnej školy  Bobot 63 Vám 

OZNAMUJE, že 

                    školský rok 2020/2021 začína v obvyklom čase a to: 

                                                                                          02.09.2020  

  

  Stretneme sa v budove základnej školy dňa 02.09.2020 o 8 :00 hodine 

Otvorenie školského roka bude trvať do 9:00 (žiaci si v ten deň preberú učebnice 

a odchádzajú domov, ŠKD v tento deň ešte nie je v prevádzke). 

 

Prevádzka ŠKD, obedy– začína 03.09.2020 

 
 Aj naďalej platia sprísnené hygienicko – epidemiologické opatrenia, preto prosíme rodičov, 

aby si dôkladne prečítali pokyny školy (pod oznamom) a pripravili všetko potrebné pre svoje 

deti. Pokyny sú vypracované na základe manuálu MŠVVaŠ SR, ako aj hlavného hygienika 

SR.   

  

   Najdôležitejšie pokyny pre žiakov a rodičov: 

o V prvý deň školského roka (02.09.2020) prinesú hneď ráno žiaci rodičmi podpísané 

„čestné prehlásenie“ o tom, že nemajú prejavy prenosného ochorenia, ani nemá 

nariadené karanténne opatrenie (žiak nemôže vstúpiť do školy bez tohto prehlásenia. 

V prvý deň školského roka t.j. 2.9. 2020  môžu rodičia sprevádzať žiakov iba 



1.ročníka ZŠ, a to v sprievode len 1 zákonného zástupcu  s nasedeným rúškom, 

ktorý si pri vstupe do školy vydezinfikuje ruky. 

o ak rodičia neodovzdali prihlášku do ŠKD  na stretnutí rodičov, žiaci (2. – 4. ročníka) 

prinesú  vypísané tlačivá,  v prvý deň školského roka (02.09.2020) 

o  Ďalšie dni žiak môže prichádzať do školy  v sprievode jedného rodiča len po dvere 

prezuvárky školy. Žiak pri vstupe do školy prejde ranným filtrom,  bude mu zmeraná 

telesná teplota, vydezinfikuje si ruky, prezuje sa . 

 

o Rodičia nemajú povolený vstup do tried školy počas celého školského roka podľa 

Školského poriadku. V prípade potreby konzultácie s učiteľkou, vychovávateľkou alebo 

riaditeľkou  školy, je potrebné dohodnúť si vpred  telefonické stretnutie.  

o Podľa výskytu ochorenia Covid 19 sú školy zaradené do fáz, tzv. „semafor“, pričom pri 

každej farbe „semaforu“ platia osobitné pravidlá (pokyny). Jednotlivé fázy budú vyvesené 

na nástenke pri prezuvárke školy . 

  

  

                                                                                           

 Za pochopenie ĎAKUJEME! 


