Oznámenie o prerušení vyučovania
v Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, Košice – aktuálne informácie
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a
zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením
respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, rozhodol
o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach od 30. marca
2020 do odvolania.
Ďalšie prijaté opatrenia:








Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 je možné
podať riaditeľovi základnej školy do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať
potvrdenie od lekára.
Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas
jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho
prerušenia školského vyučovania.
Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho
týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia
vyučovania.
Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok
2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020, ale bez osobnej
prítomnosti detí.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí
a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale
je to osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.
Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom
elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
V súlade s prijatými preventívnymi opatreniami je nevyhnutné v uvedenom čase
rešpektovať nasledujúce pokyny:
1. Samoštúdium žiakov a konzultácie s pedagogickými zamestnancami školy sú zabezpečené
prostredníctvom
- elektronickej stránky www.bezkriedy.sk, internetových portálov (napr. Edupage), kde
jednotliví učitelia zadávajú učivo zo všetkých predmetov podľa aktuálneho rozvrhu,
- elektronickej stránky www.ucimenadialku.sk,
- elektronickej komunikácie cez e-mailové schránky so zákonnými zástupcami žiakov,
- telefonickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
2. Úlohy sú zadávané pedagogickými zamestnancami vždy v utorok a vo štvrtok tak, že
obsahujú učivo a zadania na niekoľko dní. Vypracované úlohy žiaci pravidelne zasielajú
na kontrolu jednotlivým vyučujúcim dohodnutou formou a v dohodnutom termíne.
V prípade, že nie je možné spracovanie úloh z dôvodu technických problémov alebo
ochorenia žiaka, je potrebné o danej skutočnosti vyučujúceho upozorniť. Vypracované úlohy
poskytujú pre vyučujúcich dôležitú spätnú väzbu v dištančnej forme vzdelávania žiakov.

V prípade výskytu problémov s učivom sa vyučujúci budú jednotlivým žiakom individuálne
venovať.
3. Pedagogickí zamestnanci hodnotia prácu žiakov na základe vypracovaných úloh, testov,
projektov a prezentácii elektronickou formou.
Prosíme o dodržiavanie zodpovedného prístupu k samoštúdiu žiakov a rešpektovanie
pokynov vedenia školy a pedagogických zamestnancov školy, aby svojim deťom
sprístupnili zadané úlohy, umožnili im využívať internet na pripojenie sa do online interaktívnych
portálov, kontrolovali odoslanie vypracovaných úloh vyučujúcim v zadaných termínoch.
Prajem Vám všetkým hlavne veľa zdravia, trpezlivosti , veľa psychických aj fyzických síl
v tomto náročnom období.
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