
 

 

Organizácia vyučovania od 11. 1. 2021 

 

Žiaci na I. stupni 

1. Od 11.1. -15.1.2021 (predbežne) prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie 

2. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom 

vzdelávaní nasledovný:  

Rozsah hodín výučby: 1. – 3. roč. – 10 hod / týždenne 

                                                 4. - 5. roč. – 12 hod/ týždenne 

                                                 6. – 9. roč. – 15 hod/ týždenne 

       týmto odporúčaniam ŠPU zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu. 

3. Triedne učiteľky zákonným zástupcom upravený rozvrh a časový rozpis hodín prepošlú 

cez Edupage najneskôr v piatok, 8.1.2021.   

4. Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať  

naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení online na 

dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom. 

5.  ŠKD v tomto týždni bude otvorený pre prihlásených žiakov. Žiaci budú  rozdelení 

do skupín podľa tried a budú pripojení zo školy  na online hodinách cez ZOOM 

podľa rozvrhu v danej triede. 

6. NAV, HUV, TSV, VYV, PRV, INF sa v tomto týždni nebudú vyučovať. 

 

 od 18.1. 2021- do 22.1.2021 - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do 

školy vrátiť žiaci I. stupňa  za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. 

Budeme Vás vopred informovať. 

 

 

 



Žiaci na II. stupni 

1. Od 11. 1. 2021 – 22. 1. 2021 – pokračujú vo vzdelávaní podľa doterajšieho už 

nastaveného dištančného rozvrhu. 

2. Klasifikácia žiakov za I. polrok  Pedagógovia v našej škole pracovali v priebehu celého 

polroka na tom, aby mali dosť podkladov pre ukončenie klasifikácie k riadnemu termínu 

31.1.2021. Klasifikácia prebehne štandardne, teda známkami i slovným hodnotením. 

Žiakom, ktorí nemajú dostatok  podkladov, sa po prerokovaní na pedagogickej rade 

predĺži termín ukončenia do 31. marca.  

3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a 

nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke   alebo na nákupe. 

4. Odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej 

hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby 

bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom. 

5. V popoludňajších hodinách odporúčame žiakom prechádzku v prírode. 

6. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia, aby 

ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín nastaví 

triedna učiteľka v každom ročníku individuálne. 

7. Testovanie 5 v piatom ročníku.sa ruší.  

8. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021.   

9. V januári bude rodičovské združenie rodičov 9. ročníka s výchovnou poradkyňou 

ohľadom rozmiestnenia žiakov na stredné školy. 

10. Testovanie 9 prebehne  9. júna 2021 

 

Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa 

pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. Nepoľavujte. 

 Ďakujem rodičom za  ústretovosť a porozumenie. 

Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy 

 


