
POKYNY POČAS  PRERUŠENIA VYUČOVANIA 

po 27.3.2020 do odvolania 

 

Pokyny pre žiakov a rodičov: 

 priebežne každý deň sledovať internetovú stránku školy a riadiť sa 

zverejnenými pokynmi, 

 pracovať podľa svojich možností a schopností vlastným pracovným 

tempom, 

 denne sa venovať učivu jednotlivých predmetov, pracovať na 

zadaných úlohách (min. 2 hod), 

 nové učivo, ktoré si treba samoštúdiom osvojiť,  zopakovať, upevniť 

si vypracovaním zadaných cvičení, pracovných listov, on-line 

testíkov, sledovaním videí, prípadne on-line komunikáciou alebo on-

line vzdelávaním  a pod., 

 dodržiavať termíny odoslania zadaných prác, 

 v prípade akejkoľvek nejasnosti, problému sa telefonicky alebo 

prostredníctvom  emailu spojiť a komunikovať s vyučujúcou daného 

predmetu, 

 využívať aj iné výukové servery, programy... , 

 priebežne pracovať na Absolventskej práci žiakov 9. ročníka, 

 predškoláci priebežne vypracúvať úlohy z pracovných zošitov, ktoré 

im budú do 27.3.2020 doručené do schránok, 

 chráňte si svoje zdravie, buďte zodpovední a ohľaduplní, podeľte sa 

s nami a dajte nám vedieť, ak sa Vám niečo dobré podarí, niečo 

pekné zažijete, ako zvládate tieto náročné dni, 

 rodičia, prosím, venujte sa svojim deťom, dohliadajte na 

pravidelnosť a systematickosť ich práce, buďte trpezliví, láskaví, ale 

aj dôslední. 

 

 

Želáme Vám veľa zdravia a trpezlivosti. 

 

Ostatné informácie pre rodičov: 

 ruší sa aj Testovanie 9, 

 prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája bez potvrdenia 
lekára – informácie budú na webe školy, 

 prijímacie pohovory na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 
2020, rovnako ako aj talentové skúšky – informácie budú na webe 
školy, 



 zápis detí do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 
2020 bez osobnej prítomnosti žiaka. Všetky potrebné materiály 
dostanú rodičia predškolákov poštou, prípadne si ich budú môcť 
stiahnuť na stránke školy – informácie budú na webe školy, 

 zápis detí do MŠ sa uskutoční od 30. apríla do 31. mája 2020. 
Žiadosť si rodičia dieťaťa budú môcť stiahnuť na stránke školy 
a vypísanú a podpísanú obidvoma rodičmi ich doručia do 31. mája 
2020 na adresu školy – informácie budú na webe školy. 

 

 

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy 


