Základná škola s materskou školou
Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5541336, fax: 044/5541336, mobil: 0911 397025
e-mail: zsdemlm@zsdemlm.edu.sk web: www.zsdemlm.edu.sk
Rodičia, žiaci.
Na základe nových usmernení k otváraniu škôl Vám prinášame opäť niekoľko ankiet (hlasovaní)
k otváraniu škôl od 15.6.2020 pre žiakov 1. – 5. ročníka a od 22.06.2020 pre žiakov 6. – 9. ročníka.
Termíny prihlasovania: od 10.06.2020, 16:00 hod. do 11.06.2020, 18:00 hod.
Sprievodný text nájdete na stránke školy www.zsdemlm.edu.sk alebo na str. 2 tohto usmernenia.
Po oboznámení sa s podmienkami otvárania školy prosím v aplikácii / stránke EduPage
https://zsdemlm.edupage.org/ opätovne v prihlasovaní vyberte:
•
•
•
•
•

žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci

1. –
1. –
1. –
6. –
6. –

5. ročníka si vyberajú prihlasovaním dni návštevy školy od 15.06.2020
5. ročníka si vyberajú prihlasovaním dni záujem o stravovanie vo VŠJ od 15.06.2020
4. ročníka si vyberajú prihlasovaním dni návštevy ŠKD od 15.06.2020
9. ročníka si vyberajú prihlasovaním dni návštevy školy od 22.06.2020
9. ročníka si vyberajú prihlasovaním dni záujem o stravovanie vo VŠJ od 22.06.2020

Poznámka k prihlasovaniu.
Stále na základe rozhodnutia MŠVVaŠ platí dobrovoľnosť umiestnenia žiakov do školy.
Prosíme Vás ale o zhovievavosť a o odovzdanie učebníc, kľúčov od skriniek, popr. čipov z VŠJ. Taktiež
v skrinkách a triedach majú žiaci množstvo vecí, ktoré treba úplne vypratať...
Žiaci ročníkov 1. – 5. – triedny učiteľ určí jeden deň (do konca šk. roka) v ktorom by mali všetci žiaci
triedy odovzdať spomenuté veci (sledujte pokyny tr. uč.).
Žiaci ročníkov 6. – 9. – prosíme aby do školy nastúpili podľa pokynov aspoň na dva dni (str. 2).
Učebnice pre ďalší školský rok budú žiakom odovzdané až na začiatku nového šk. roka.
Pokyny k vydávaniu vysvedčení prinesieme po pedagogickej porade (cca. o 2 týždne).
Otázka: Musí moje dieťa ostať v škole celý deň, ak príde odovzdať len učebnice?
Odpoveď: V prípade, ak dieťa ponecháte doma, dohodnite si termín na odovzdanie potrebných vecí s tr.
učiteľom a v ten deň mu veci odovzdáte – t.j. dieťa nemusí byť celý deň v škole.
Otázka: Musím opäť prihlasovať dieťa do školy aj keď už školu navštevuje od 1.6.2020?
Odpoveď: Áno. Mrzí nás zvýšená administratívna záťaž na vás rodičov, no škola potrebujeme údaje pre
opätovnú reorganizáciu fungovania školy, VŠJ, ŠKD.
Otázka: V prihlasovaní vidím dni napr. 15.06.2020 (pondelok), 16.06.2020 (utorok), ... Ako mám
postupovať pri prihlasovaní?
Odpoveď: Kedysi ste prihlasovali dieťa len možnosťou áno/nie a dala sa vybrať len jedna odpoveď. Teraz
ale prosím vyberte tie dni, kedy plánujete umiestniť dieťa do školy – vyberajte viacero možností (aj
všetky...) . Napr. som rodič žiaka 8.A triedy tak z prihlasovania vyberiem len dni 22. a 23.06.2020
a 30.6.2020. Ostatné dni nevyberám. V škole tak budeme vedieť, že tento žiak príde v tieto dni do školy
(predbežne).
Popr. zaznačíte len deň 30.06.2020 a z toho bude zrejmé, že žiak príde len po vysvedčenie (musí
predtým ale odovzdať spomínané veci).
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OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 1. – 5. ROČNÍKA
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa od 15.06.2020 rušia niektoré obmedzenia. Ruší sa
maximálny počet žiakov v triede a rušia sa aj obmedzenia v skupinách. Preto s platnosťou od
15.06.2020 ZŠ s MŠ na Demänovskej ulici 408/4A v Liptovskom Mikuláši obnovuje aj pôvodné
rozdelenie žiakov do ŠKD. Zároveň sa v súlade s rozhodnutím ministra školstva obnovuje ZŠ s
MŠ ranný školský klub detí, ktorého prevádza bude od 6:30 do 7:30 hod., popoludňajší klub detí
ostáva aktívny do 16:00 hod.
Keďže je do 30.06.2020 účasť žiakov v škole naďalej dobrovoľná, obraciame sa na Vás touto
cestou a prosíme Vás o vyplnenie formulára, či plánujete obnovenie návštevy školy Vášho dieťaťa
od 15.06.2020. Zároveň Vás žiadame o vyplnenie informácií záujmu o stravovanie Vášho
dieťaťa a návštevu ŠKD (iba 1. – 4. ročník).

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV 6. – 9. ROČNÍKA
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa žiaci 6. – 9. ročníka môžu od 22.06.2020 vrátiť do
škôl. Účasť žiakov v škole je naďalej dobrovoľná. Vzhľadom na to, že je potrebné uzavrieť
školský rok, s čím sa spája aj odovzdávanie učebníc, žiadame, aby žiaci prišli do školy povinne
v týchto dňoch:
•
•

22.06. a 23.06.2020 žiaci 8. a 9. ročníka
24.06. a 25.06.2020 žiaci 6. a 7. ročníka.

Touto cestou Vás žiadame, aby ste vyplnili predbežný záujem Vášho dieťaťa o návrat do školy na
obdobie od 22.06. do 30.06.2020 a záujem o stravovanie.
O ďalšej organizácii ukončenia školského roku Vás budeme informovať na základe
aktualizovaných pokynov MŠVVaŠ.

