ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 19. 4. 2021
8. - 9. ročník
- nástup do školy všetci žiaci;
- účasť na vyučovaní povinná;
- vyučovanie bude každý deň 4 vyučovacie hodiny (iba doobeda – celá trieda);
7:40 – 8:25
8:35 – 9:20
9:30 – 10:15
10:30 – 11:15
Obed – 11:30 – 11:50
5. - 7. ročník
- skupinová výučba;
- účasť na vyučovaní dobrovoľná, všetky úlohy a učivo bude aj na školskom webe, pre tých žiakov,
ktorí sa nezúčastnia prezenčnej výučby. Online vyučovanie od 19. 4. 2021 už nebude!!!
- vyučovanie bude každý deň 4 vyučovacie hodiny: doobeda/poobede – triedni učitelia určia, ktorí žiaci
budú chodiť doobeda, a ktorí poobede (žiaci sa rozdelia do skupín v škole);
- rozvrh a učivo pre žiakov bude zverejnené na web. stránke školy v priečinku jednotlivých tried;
Vyučovanie doobeda:
7:40 – 8:25
8:35 – 9:20
9:30 – 10:15
10:30 – 11:10
obed – 11:10 – 11:30 (pre tých, čo idú domov)
Vyučovanie poobede:
11:30 – 12:15
12:20 – 13:00
obed - 13:00 – 13:20
13:20 – 14:05
14:10 – 14:50
I.stupeň
- účasť na vyučovaní od 12. 4. 2021 povinná;
- žiaci z I. stupňa pôjdu na obed medzi 11:50 -13:00
ŠKD
- ostávajú 3 oddelenia
Testovanie
- zamestnanci, zákonní zástupcovia, žiaci II. stupňa - každých 7 dní;
- možnosť testovania v Spišskom Podhradí každú sobotu;
- v pondelok sú žiaci povinní priniesť vyplnené tlačivo – Čestné prehlásenia (tlačivo je zverejnené na
web. stránke školy v časti Oznamy);
- vstup do priestorov školy budú mať iba žiaci, ktorí sa preukážu negatívnym testom na Covid-19, nie
starším ako 7 dní alebo výnimkou z testovania.
Povinnosť nosiť rúška v priestoroch školy pre všetkých !!! Respirátory už nie sú povinné.
Prosíme rodičov, aby posielali do školy iba zdravé deti. Ak sa u nich prejavia príznaky
nádchy, bolesti hlavy, teplota, nevoľnosť, radšej nech ostanú 1 - 3 dni doma, a následne
nastúpia do školy.
Ak sa v rodine vyskytne ochorenie Covid-19, zákonní zástupcovia sú povinní informovať
triednych učiteľov a žiaci ostanú doma v karanténe, aby sa nákaza nešírila.
Pokiaľ žiak navštevuje ZUŠ, hudobný odbor, a nemôže sa kvôli vyučovaniu zúčastniť
online hodín, prosíme, aby rodičia kontaktovali vyučujúceho daného hudobného odboru
a dohodli si iný termín online hodín, mimo času riadneho vyučovania v škole.

