Vážení rodičia, milí žiaci,
žiaľ, situácia nám nedovoľuje vrátiť sa po vianočnom čase do školy, dokonca ani žiakom
prvého stupňa. Situácia na Slovensku je mimoriadne vážna, avšak sme si vedomí aj
vážnosti a možných následkov na vzdelávanie a výchovu žiakov – a to nielen našich.
V tejto ťažkej chvíli musíme preto zabojovať spoločne.
Na základe aktualizovaných usmernení mi dovoľte informovať Vás o priebehu
dištančného vzdelávania na našej škole:
- 2. stupeň pokračuje online vyučovaním ako pred vianočnými sviatkami (rovnako aj
krúžky) – zatiaľ do 22.1.2021
- 1. stupeň prechádza na dištančné vyučovanie (t. j. online vyučovanie) – zatiaľ od 11.1.
do 15.1.2021 (rovnako aj krúžky)
- klasifikácia za I. polrok sa posúva na 30.3.2021 – len pre žiakov, ktorí nemajú
dostatok známok (posúdi konkrétny učiteľ – schvaľuje sa následne na pedagogickej
rade)
- testovanie žiakov 5. ročníka T-5 sa ruší
- testovanie žiakov 9. ročníka T-9 sa uskutoční 9. a 10. júna
- ŠJ je predbežne zatvorená (budeme aktualizovať prípadne zmeny)
- prechod na prezenčné vyučovanie zatiaľ nie je jednoznačný (COVID automat) –
predchádzať mu bude testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré pripravujeme
v spolupráci so zriaďovateľom

Zvlášť pre rodičov a žiakov I. stupňa:
- pozrieť si krízový plán dištančného vzdelávania pre I. stupeň (príloha)
- zákonný zástupca žiaka, ktorý pracuje v kritickej infraštruktúre, môže nahlásiť
vedeniu školy na srnka.zsvrutocka@gmail.com alebo na zsvrutocka@pobox.sk
záujem o nástup dieťaťa do školy – pre týchto žiakov bude otvorený ŠKD (kde bude
prebiehať výlučne výchovný proces s prihliadnutím na vzdelávacie potreby od 6.30
do 17.30 hod.) – prosím, nahlasovať do zajtra do 12.00 hod.

Škola je pripravená zvládnuť dištančné vzdelávanie (všetci učitelia boli vyškolení v
prostredí programu MS Teams a EduPage, takisto majú zabezpečené technické zázemie),
avšak sú okolnosti, ktoré nevieme ovplyvniť (výpadok siete a pod.), preto Vás prosíme o
zhovievavosť – hlavne počas prvých dní online vzdelávania.
O všetkom Vás budeme informovať vždy v predstihu na našej webovej stránke, FB
stránke a portáli EduPage.
S pozdravom
Mgr. Lukáš Srnka – riaditeľ školy

