OZNAM - OTVORENIE ŠKOLY
Vážení žiaci a rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese
Rožňava škola

obnovuje prezenčnú výučbu
PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA A TRIED 7.B, 9.A
odo dňa 07. 04. 2021 (streda)
a
v prípade naďalej sa zlepšujúcej epidemiologickej situácie v okrese Rožňava (červený okres)

PRE ŽIAKOV 2. STUPŇA - TRIEDY 5.A, 6.A, 7.A, 8.A
odo dňa 12. 04. 2021 (pondelok)
Dňom 07. 04. 2021 svoju činnosť zároveň obnovujú aj
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
(1. oddelenie do 15:00 hod.; 2. oddelenie do 16:00 hod.)
a ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ.
Aktuálne podmienky vstupu žiakov 1. stupňa do školy:
1) povinný ranný filter (dezinfekcia rúk, meranie teploty) – VSTUP ŽIAKOV DO
ŠKOLY HLAVNÝM VCHODOM V ČASE OD 07:30 – 07:45 HOD.;
2) prekrytie dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou (balíček papierových
vreckoviek, náhradné rúško);
3) VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI (v prílohe),
potrebné predložiť po každých troch dňoch chýbania v škole;
4) predloženie certifikátu jedného zo zákonných zástupcov o negatívnom teste na
Covid-19 – platnosť certifikátu 7 dní od vykonania testu (povinnosť aktuálne platí do
dňa 28. 04. 2021).
Aktuálne podmienky vstupu žiakov 2. stupňa do školy:
1) povinný ranný filter (dezinfekcia rúk, meranie teploty) – VSTUP ŽIAKOV DO
ŠKOLY HLAVNÝM VCHODOM V ČASE OD 07:45 – 07:55 HOD.;
2) prekrytie dýchacích ciest u žiakov 2. stupňa respirátorom (balíček papierových
vreckoviek, náhradný respirátor);
3) VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI (v prílohe),
potrebné predložiť po každých troch dňoch chýbania v škole;
4) predloženie certifikátu žiaka a jedného zo zákonných zástupcov o negatívnom teste
na Covid-19 – platnosť certifikátu 7 dní od vykonania testu (povinnosť aktuálne platí
do dňa 28. 04. 2021).

RODIČOM ODPORÚČAME:
Absolvovať antigénové testovanie na Covid-19 v mesiaci apríl každú sobotu v priestoroch
Základnej školy v Gemerskej Polome a využiť možnosť preukázať negatívny výsledok testu
na Covid-19 prostredníctvom EduPage na adresu triedneho učiteľa žiaka.
ŽIAKOM 2. STUPŇA ODPORÚČAME:
Po veľkonočných prázdninách využiť možnosť testovania sa pravdepodobne každý
štvrtok formou kloktacích PCR testov priamo v škole. Presné pokyny zverejníme na
internetovej stránke školy pred testovaním najneskôr do stredy 07. 04. 2021.
Taktiež Vám oznamujeme, že POKYNY UPRAVUJÚCE ORGANIZÁCIU
A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021,
ktoré boli schválené ako dodatok Školského poriadku z dôvodu pretrvávajúceho výnimočného
stavu v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 naďalej platia v znení aktualizovaných
usmernení.

