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Milí rodičia, žiaci, 
 
z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR od 12. 10. 2020 t. j. od pondelka sa 
prerušuje do odvolania vyučovanie žiakov stredných škôl.  
Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o dodržiavanie nasledovných pravidiel, ktoré platia v našej 
škole:  
  

1. Všetci žiaci sa musíte vzdelávať dištančne a dodržiavať stanovený rozvrh hodín pre 
jednotlivé triedy. 

2. Učitelia Vás budú vyučovať počas pracovnej doby od 7,50 do 14,10 hod. Povinnosťou 
žiakov je rešpektovať uvedený rozvrh a časový údaj. 

3. Podľa usmernenia učiteľov, ktoré poskytne žiakom, môžu realizovať záujmové krúžky 
dištančnou formou. 

4. Naplánované komisionálne skúšky môžu prebiehať prezenčnou alebo dištančnou formou. 

5. Vašu dochádzku bude v jednotlivých triedach riešiť triedny učiteľ a jeho povinnosťou bude 

informovať ostatných učiteľov o absencii žiakov na dištančnom vzdelávaní. 

6. Počas online hodiny, ktorú Vám žiakom oznámi príslušný učiteľ si Vašu dochádzku zaznačia 
podľa reálnej účasti. Opäť žiadam Vás žiakov, aby ste rešpektovali,  kontrolovali EduPage 
a aktívne plnili usmernenia jednotlivých učiteľov.  Rodičia prosím preverujte svoje deti 
počas trvania dištančného vzdelávania. 

7. Milí žiaci v prípade, že nemáte v domácom prostredí vytvorené vhodné technické 
podmienky pre dištančné vzdelávanie (prístup na internet, počítať a pod.) o tejto 
skutočnosti upovedomte triedneho učiteľa, písomne informuje riaditeľstvo školy. 

8. Počas dištančného (diaľkového) vzdelávania nebude zabezpečované zastupovanie hodín, 
v tom čase Vám  vyučovanie odpadne a môžete tento čas využiť na online aktivity  
s inkluzívnym tímom – so školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou 
a pedagogickými asistentami. 

9. V prípade, že si potrebujete prísť do školy zobrať školské pomôcky, učebnice a zošity zo 
skriniek, informujte triedneho učiteľa. 

10. Počas dištančného vzdelávania si navzájom odovzdávajte skúsenosti, navzájom sa 
povzbudzujte a pomáhajte si pri riešení zadaných úloh.  

 
Spoločne veríme, že vzájomne budeme rešpektovať uvedených 10 pravidiel a dištančné 
vzdelávanie s nadhľadom zvládneme. 
 
 
Ďakujem Vám rodičom a žiakom za spoluprácu. 
 
S úprimným pozdravom 
Ľudmila Uhlíková 
riaditeľka školy 
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