Usmernenie
„Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky,
teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná
maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020
sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého
ročníka

osemročných

gymnázií.
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do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30.
júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci
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Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať
potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do
30. júna.
Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS
Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút
na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
Rovnako

predstavil

novú

platformu

na

dištančné

vzdelávanie

–

webovskú

stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne
vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
"Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť.
Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu
komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová
situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, " vyhlásil minister Branislav
Gröhling.
Milí spolupracovníci, rodičia, milí žiaci,
nikto z nás nezažil súčasnú

zložitú situáciu. V dobrých časoch sme sa odnaučili zvládať

krízové, mimoriadne udalosti. Dobré časy nám poskytli veľa voľnosti, až nás rozmaznali. Teraz
môžeme ukázať to lepšie, čo je v nás. Keď chceme zvládnuť súčasnosť musíme sa navzájom
rešpektovať, podporovať a prejaviť spolupatričnosť. Sme každý jedinečný, ale závislý jeden
od druhého. Ja verím, že sa určite zobudíme do nového, radostného a šťastného rána, ale je
nevyhnutne dôležité zmeniť naše hodnoty. Čítajte knihu kníh a hľadajte posolstvá pre seba,
pre svojich spolupracovníkov, spolužiakov a Vašich najbližších. Spolu to zvládneme.
V najbližších dňoch sprístupnime pre našich učiteľov a následne žiakov Spojenej školy
Tvrdošín virtuálnu knižnicu http://www.zborovna.sk, aby sme mali prístup k ďalším
vzdelávacím materiálom pre digitálne vzdelávanie v domácom prostredí.
Ďakujem Vám za trpezlivosť a spoluprácu
Ľudmila Uhlíková
riaditeľka školy

