
Vážení zákonní zástupcovia! 

V súvislosti s ochorením COVID-19 - Riaditeľstvo Základnej školy, 

Šrobárova 20 v Prešove prijalo od 2.10.2020 tieto opatrenia: 

 do školskej budovy vchádzajú žiaci nasledovne: 

od 6:00 hod. do 7:30 hod. - ranné schádzanie ŠKD / Hlavný vchod 

od 7:30 hod. do 7:40 hod.: Ľavý vchod – 1. ročník 

                                           Hlavný vchod – 2. a 3. ročník 

            Pravý vchod – 4. ročník 

od 7:40 hod. do 7:50 hod.: Ľavý vchod – 5. ročník 

                                           Hlavný vchod – 6., 7. a 8. ročník 

            Pravý vchod – 9. ročník 

 odchody žiakov z ŠKD po triedach sú vyznačené na dverách takto: 

o 15:00 hod. a o 16:00 hod.:  

Pravý vchod – 2.b, 3.a, 3.b, 3.d, 4.a, 4.c, 4.d, 4.e 

Hlavný vchod – 1.a, 1.b, 1.e, 2.c, 2.d, 2.e 

         Ľavý vchod – 1.c, 2.a, 3.c, 4.b, 1.d 

 pri príchode žiaka do vestibulu školy pedagogický zamestnanec mu 

náhodne odmeria teplotu; 

 zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do školy        

v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov 

a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 

o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a 

sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia 

predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti 

a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o 

chorobe nie je limitovaný; 

 krúžková činnosť sa zatiaľ nerealizuje; 

 škola nebude organizovať školy v prírode a lyžiarske výcviky, a to ani 

dennou formou;  



 zákaz prístupu zákonných zástupcov do vestibulu školy; 

 žiaci boli oboznámení ako znížiť riziko infekcie koronavírusom; 

 dezinfekcia školy (kľučky, zábradlia, toalety, podlahy) sa zrealizuje 

niekoľkokrát denne; 

 na pôde školy sa nebudú organizovať podujatia so zvýšeným počtom 

osôb. 

 

V prípade, že žiaci boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa 

potvrdil výskyt koronavírusu, musia rodičia v najbližších 10-tich dňoch od 

návratu kontrolovať ich zdravotný stav.  

 

Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi 

ochorenia! 

          Mgr. Ján Mačej 

                                                                                                  riaditeľ školy 


