
Základná škola, Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec 

 

Najpodstatnejšie informácie – obnovenie prevádzky ZŠ od 1.6. 2020 

 

1. Kto môže ísť znovu do školy ? 

Žiaci 1. – 5. ročníka a žiaci špeciálnej triedy. 

2. Obnovuje sa aj prevádzka ŠJ ? 

Áno.  

3. Obnovuje sa aj prevádzka ŠKD? 

Áno, ale z kapacitných dôvodov môže nastať situácia, že Vaše dieťa nebude do ŠKD prijaté – najmä ak nepracujete. 

O neprijatí budete vopred informovaní. Prednostné kritériá sú zverejnené na stránke školy www.zsmalinec.sk . 

4. Mám záujem umiestniť dieťa opäť do školy. Čo musím urobiť? 

Je potrebné prísť ho nahlásiť osobne v utorok alebo v stredu v čase 9.00 – 13.00 hod do budovy školy alebo mailom na 

riaditel@zsmalinec.sk. 

5. Čo je potrebné urobiť v prvý deň? 

V prvý deň je potrebné prísť s dieťaťom do školy a doniesť vypísané tlačivo – vyhlásenie o zdravotnom stave.   

6. Môže prísť / odísť s dieťaťom hocikto?  

Nie, dieťa môže odprevadiť / vyzdvihnúť len osoba s ním žijúca v spoločnej domácnosti, pričom ani tieto osoby do 

budovy nevstupujú, ale čakajú pred budovou. 

7. Čo je potrebné deťom pribaliť?  

Dieťa má mať so sebou dve rúška (jedno náhradné) a hygienické vreckovky. Bez týchto vecí dieťa nemusí byť do budovy 

vpustené!   

8. S čím je potrebné počítať?  

Ak bude žiakovi zmeraná ráno zvýšená telesná teplota, do budovy školy nemôže ísť a bude vrátené domov. 

O nesplnení bezp. hyg. podmienok bude bezodkladne informovaný zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je povinný 

zabezpečiť prevzatie žiaka zo školy osobne alebo osobou zo spoločnej domácnosti, resp. udeliť telefonický súhlas na 

vrátenie žiaka domov na vlastnú zodpovednosť. 

9. Ako dlho sa deti budú učiť? 

Vyučovanie bude trvať 4 vyučovacie hodiny (orientačne do 11.30 – podľa rozvrhu obedov). O spôsobe a priebehu 

vyučovania budú poučené.  

Odchod detí z ŠDK bude prebiehať tak ako prebiehal pred vyhlásením mimoriadnej situácie, ak sa rodič 

s vychovávateľom nedohodne inak. 

10. Budú obedy naďalej „zadarmo“?  

Áno, toto sa nemení. V prípade, že sa žiak vyučovania nezúčastní a nahlásený obed chce odobrať rodič, môže tak urobiť 

iba v čase medzi 13.30 – 13.45 hod. 

Ďalšie podrobnosti ohľadom organizácie vyučovania sú zverejnené na stránke školy www.zsmalinec.sk . 
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