Prevádzka a vnútorný režim SZŠ ESPRIT v mesiaci jún 2020.
Prevádzka školy bude v čase od 7,30 hod. – 16,00 hod.
! Žiaci budú rozdelení na skupiny podľa počtu prihlásených žiakov na dennú
dochádzku do školy.
! Vytvorená skupina sa nebude meniť, nebude dochádzať k migrácii žiakov
medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov môže prísť k
zmene skupiny, ale až od pondelka nasledujúceho týždňa.
! Žiaci budú prichádzať a odchádzať do školy len s osobami, ktoré so žiakom
žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do
školy.
! Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a
nosa (rúško).	
  
! Vstup do budovy školy bude umožnený iba žiakom, nie však sprevádzajúcim
osobám.
! Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy, rovnako po
každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o
tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie obdržal každý rodič emailom
od triednej učiteľky.
! Pedagogický pracovník si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej
skupiny. U každého žiaka vykoná ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu
bezdotykovým teplomerom, zapíše teplotu, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk.
Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti
rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do školy priviedla.
! Ak sa u žiaka pri rannom filtri prejaví zvýšená teplota alebo príznaky
infekcie horných dýchacích ciest, taký žiak nesmie do školy vstúpiť.	
  
! Každý žiak pri prvom príchode do školy obdrží od vyučujúceho jedno rúško
na viacnásobné použitie a farebnú šnúrku na krk (na odlíšenie skupín).
! Žiak si bude do školy denne nosiť prezúvky (vo vrecúšku), farebnú šnúrku
na krk, čip do školskej jedálne, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné
rúško, vrecúško na rúška, papierové vreckovky, nápoj a desiatu, prípadne
osobný dezinfekčný prostriedok (nie je nutné). Nič iné si žiak do školy nenosí.
! Všetky veci si žiak berie do určenej triedy a uloží si ich v priestore svojej
lavice, ktorú minimálne týždeň nebude používať nikto iný.
! Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem
svojej skupiny, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
! Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných
priestorov budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty medzi
skupinami, medzi jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
! Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na dennú dochádzku do školy, budú naďalej
vzdelávaní dištančnou formou.
SZŠ Majerníkova – režim dňa
! Podľa počtu záväzne prihlásených žiakov na denné vzdelávanie bude
vytvorená 1 skupina žiakov (9 žiakov = 1.A – 1 žiak, 2.A – 2 žiaci, 3.A – 5
žiakov, 4.A – 1 žiak).
! Ranný príchod žiakov: 7,45 hod. – 8,00 hod.

! Vstup žiakov bude cez hlavný vchod. Po vykonaní ranného filtra sa žiaci na
prízemí prezujú a budú prechádzať cez priestory SZŠ CENADA cez
1. poschodie (kinosála) na tretie poschodie do určenej triedy. V budove
Majerníkova budú počas mesiaca jún prebiehať rekonštrukčné práce na
sociálnych zariadeniach na severnej strane – od ihriska naprieč všetkými
poschodiami. Hlavná chodba na našom poschodí bude predelená mobilnou
stenou, aby neprišlo k nežiadúcemu kontaktu.
! Vyčovací proces: 8,00 hod. – 11,45 hod., Beáta Husárová – 0944 288 525
! KVČ: 11,45 hod. – 16,00 hod., Alžbeta Petrová – 0907 369 982
! Obed: 11,45 hod. – 12,15 hod.
! Preberanie detí:
- buď v čase, keď budú deti na prízemí, a to pred obedom alebo po obede,
- alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia
z areálu školy po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 15,45 hod.,
kedy už budú deti presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom
vchode.
SZŠ Borodáčova – režim dňa
! Podľa počtu záväzne prihlásených žiakov na denné vzdelávanie budú
vytvorené 3 skupiny žiakov:
1. skupina kopíruje triedu 1.B - 6 žiakov
- Ranný príchod žiakov: 7,30 hod. – 7,45 hod.
- Vyčovací proces: 7,45 hod. – 11,45 hod., Gabriela Pirošková
- KVČ: 11,45 hod. – 16,00 hod., Jindřich Štross
2. skupina kopíruje triedu 2.B – 10 žiakov
- Ranný príchod žiakov: 7,45 hod. – 8,00 hod.
- Vyčovací proces: 8,00 hod. – 11,45 hod., Jolana Durná
- KVČ: 11,45 hod. – 16,00 hod., Jana Cabadajová
3. skupina kopíruje triedu 0.B - 10 žiakov
- Ranný príchod žiakov: 8,00 hod. – 8,15 hod.
- Vyčovací proces a KVČ: 8,15 hod. – 16,00 hod., Simona Jankovičová
! Vstup žiakov bude cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante. Aby
sme predišli zbytočnému zhromažďovaniu sa žiakov na chodbách a pri
šatňových skrinkách, šatňové skrinky sa používať nebudú. Žiaci sa po rannom
filtri prezujú a najbližším schodiskom sa presunú na tretie poschodie do
určených tried.
! Obed: 13,10 hod. – 13,35 hod.
! Preberanie detí:
- buď v čase, keď sa budú deti presúvať na obed alebo z obeda,
- alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia
z areálu školy po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 15,30 hod. do
16,00 hod. od bočného vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (3.
skupina, 2. skupina, 1. skupina – v 10 minútových intervaloch).

