
Vážení rodičia, milí žiaci, 

koniec prázdnin  sa nezadržateľne blíži, a tak mi dovoľte, aby som Vás v mene všetkých 

zamestnancov školy srdečne pozvala na Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022, ktoré sa 

dňa 2. septembra 2021 z organizačných dôvodov (preventívne opatrenia COVID19) uskutoční 

upraveným spôsobom: 

1. Všetci žiaci musia prejsť ranným filtrom podľa nasledujúceho harmonogramu 
a odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti tr. učiteľovi: 
  Pred školou:  

  2. roč. -  3. roč.  7:20- 7:30       4. roč. - 5. roč.  7:30-7:40      

  6. roč. -  7. roč. 7:40-7:50        8. roč. - 9. roč.  7:50-8:00 

  Šk. dvor -  zadný vchod do budovy školy - 1. roč.   8:00 

 

2. Po rannom filtri presun žiakov 2.-9.roč. do tried. Žiaci 1.ročníka presun do šk.  telocvične. 

3. Povinné rúška všetkých žiakov a dezinfekcia rúk, bez prezúvania. 

4. Slávnostné otvorenie šk. roka rozhlasom 

5. Program v triedach do 11:00 hod., 1. ročník do 10:00 hod. -  Organizácia školského roka, 

školský poriadok, dôležité informácie. Každý žiak si prinesie pero a zápisník príp. papier. 

Dôležité oznamy 

Činnosť ŠKD   dňa 2.9.2021 bude zabezpečená od 11:00 do 16:00 hod.  

   pre žiakov 2. - 4. ročníka, ktorí  odovzdali prihlášku do ŠKD.  

Z bezpečnostných dôvodov (preventívne opatrenia COVID-19) odporúčame dňa 2.9.2021 

minimalizovať dĺžku pobytu žiakov v ŠKD iba na nevyhnutný čas.  

 

Školská jedáleň dňa  2.9.2021 mimo prevádzky!!! 

   Podávanie obedov začína od 3.9 2021 pre žiakov prihlásených  

   najneskôr 2.9.2021 do 12 hod. 

 Podmienkou poskytovania stravy je odovzdaná podpísaná prihláška 

na šk. stravovanie  v šk. roku 2021/2022. Prihlášku je možné odovzdať 

osobne (vstup pre rodičov cez bočný vchod do jedálne), alebo emailom 

jedalen@zspa.sk vo forme oskenovanej podpísanej prihlášky. Viac 

informácii na stránke školy. 

 

3. septembra 2021 bude vyučovanie prispôsobené individuálnym triednym aktivitám 

s triednymi učiteľmi v triedach 1. - 4.ročníka do 11:40 hod v triedach 5. - 9.roč. do 12:35 

hod. 

Od 6. septembra 2021 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín na šk. r. 2021/2022 

podľa aktuálnych usmernení. 

Činnosť ŠKD od 3.9.2021 - od 6:30 do 7:30 od 11:40 do 16:30 hod. 

Podávanie obedov od 3.9.2021 - od 11:40 do 14:00 hod. 

Viac o úprave prevádzky školy v súlade s preventívnymi opatreniami pre Covid-19 v materiáli 

„Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 2.9.2021.“    

Úspešný a bezproblémový školský rok 2021/2022 praje  

       Mgr.Renáta Brédová, riaditeľka školy 
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