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Príkaz riaditeľa školy č. 33/2020
na obnovenie prevádzky niektorých organizačných zložiek
v Evanjelickej spojenej škole, Námestie legionárov 3 v Prešove
s platnosťou od 09.11.2020

Naše číslo: 583/2020
V Prešove, 06.11.2020

V súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia vydaným Ministerstvom školstva, telesnej výchovy
a športu SR zo dňa 237.10.2020, v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020
v znení rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:1-A1810 z 02.11.2020, na základe informácií o potvrdenom
negatívnych výsledkoch testov zamestnancov na ochorenie COVID_19 a po konzultácií s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Prešove

obnovujem prevádzku Evanjelickej materskej školy od pondelka 09.11.2020 v čase od 07.00 do 16.00
a
obnovujem prezenčný spôsob vzdelávania na prvom stupni Evanjelickej základnej školy
a v Školskom klube detí od utorka 10.11.2020 v čase od 07.00 do 16.00.
Zároveň vydávam nasledujúce pokyny k výchovnovzdelávaciemu procesu v Evanjelickej spojenej škole
v Prešove:
Evanjelická materská škola:
od 09.11.20200 obnovená riadna prevádzka v súlade s preventívnymi opatrenia proti šírenia ochorenia
CVID_19.
Zákonný zástupca je povinný pri vstupe do budovy predložiť službukonajúcemu zamestnancovi
doklad potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19.,
a odovzdať triednej učiteľke vyplnené a podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa
(prílohy).
Zamestnanec je povinný pri nástupe na pracovisko predložiť priamemu nadriadenému doklad
potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19.
Evanjelická základná škola – prvý stupeň a Školský klub detí:
09.11.2020
jesenné prázdniny
od 10.11.2020 prezenčné vzdelávanie v škole podľa platného rozvrhu (EDUPAGE) v súlade s preventívnymi
opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID_19.
Zákonný zástupca je povinný pri vstupe do budovy predložiť službukonajúcemu zamestnancovi
doklad potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19.,
a odovzdať triednej učiteľke vyplnené a podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka (prílohy).
Zamestnanec je povinný pri nástupe na pracovisko predložiť priamemu nadriadenému doklad
potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19.
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Evanjelická základná škola – druhý stupeň:
od 26.10.2020 pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom
vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EZŠ do 27.11.2020.
Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:
od 19.10.2020 pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom
vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG do 27.11.2020.
Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, I.A, II.A, III.A, IV.A:
od 12.10.2020 dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní
v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG do 27.11.2020.

Na vedomie:
1.
2.
3.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.
riaditeľ školy

Zamestnanci ESŠ.
Zákonní zástupcovia žiakov.
Biskupský úrad VD ECAV – školský úrad.
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