
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 

2.septembra 2020 

Všeobecné informácie: 

 Všetci žiaci prichádzajú do školy v rúškach, odovzdajú triednym učiteľom podpísaný 

Zdravotný dotazník (zverejnený na webovej stránke školy). Ak žiak nedonesie 

Zdravotný dotazník a rodičom podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu, nemôže 

vstupovať do budovy školy.  

 Nástup žiakov je nasledovný: 

7.55 – 8.05 Stretnutie učiteliek s deťmi 1. ročníka (pripnutie mašličky) Do budovy 

školy s dieťaťom vstupuje iba jeden zákonný zástupca s rúškom. 

Vstup do budovy vchodmi:  

- hlavný vchod: 1.A a 1.D 

- bočný vchod č.1: 1.C 

- bočný vchod č.2: 1.B 

8.15 – 8.25 Stretnutie triednych učiteľov so žiakmi 2. – 9. ročníka 

Vstup do budovy 1. stupňa vchodmi:  

- hlavný vchod 2.B, 2.C 

- bočný vchod č.1: 4.C, 2.A 

- bočný vchod č.2: 3.B, 3.C, 4.A  

Pred školskou jedálňou sa zídu 4.B a 3.A 

Vstup do budovy 2. stupňa vchodmi: 

- hlavný vchod 9.A, 5.B, 5.C  

- bočný vchod č.1: 6.A, 6.C, 5.A 

- bočný vchod č.2: 8.A, 7.A, 7.B, 6.B  

Pred športovou halou sa stretnú 8.B, 9.B 

 Program prvého dňa: 

8.30 hymna a príhovor riaditeľky školy PaedDr. Zuzany Kaliarikovej 
v 2. – 9. ročníku nasledujú triednické hodiny (privítanie, BOZP, školský poriadok, 
poučenie o preventívnych opatreniach v škole počas pandémie, rozvrh hodín, 
pomôcky, ...) 
10.30 Ukončenie prvého školského dňa a odchod žiakov domov 
 

 Prvý deň nie je nutné mať prezuvky, od 3.9.2020 je povinnosť používať v škole 
prezuvky (uloženie v skrinke aj s náhradným rúškom) 

 Rodičia sú povinní mať po celú dobu pobytu v škole v 1. triede prekryté horné 
dýchacie cesty rúškom.  

 Harmonogram obedov dňa 2.9.2020 

Všetkých žiakov 2. stupňa odvedú do školskej jedálne triedni učitelia v časoch: 

- 9. ročník – 10.30  



- 8. ročník – 10.35 

- 7. ročník – 10.40 

- 6. ročník – 10.45 

- 5. ročník – 10.50 

 

Žiaci 1. stupňa idú na obed s p. vychovávateľkami nasledovne: 

- 1. ročník – 11.00 

- 4. ročník – 11.10   

- 3. ročník – 11.20 

- 2. ročník – 11.35 

 
 Prvý deň bude prevádzka ŠKD do 16.00. 


