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ROZHODNUTIE č. 1/2021 

 
Organizácia vyučovania od 11.1.2021 

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu číslo 2021/9418:1-

A1810 zo dňa 5. januára 2021 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 a na základe rozhodnutia 

zriaďovateľa OZ FELIX 2021/01, vydávam nasledovné organizačné pokyny: 

 

 Od 11.1.2021 do 15.1.2021 prechádzajú žiaci 1. stupňa na dištančné vzdelávanie. 

Tento čas sa môže predĺžiť na základe nových rozhodnutí ministerstva. 

 Podľa pokynov ŠPÚ je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ pri 

dištančnom vzdelávaní 10 hodín týždenne (rozvrh hodín pošlú pani učiteľky triedne). 

 Učitelia môžu zadávať výzvy na samostatnú prácu žiakov, projekty či tvorivé úlohy. 

 Vyučovanie sa od 11.1. neprerušuje, iba mení formu s nezmenenými povinnosťami 

týkajúcich sa účasti a aktivity na vyučovaní. Neúčasť dieťaťa na vyučovaní je potrebné 

ospravedlniť elektronicky, v prípade viac ako 5 vymeškaných dní je potrebné 

potvrdenie od lekára. 5 pracovných dní po sebe môže ospravedlniť zákonný zástupca 

žiaka. 

Prevádzka ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry: 

 prevádzka ŠKD bude od 7:00 h do 16:00 h 

 deti prichádzajú ráno v čase od 7:00 – 7:15 h, prosíme o dodržanie času! 

 testovanie rodičov je odporúčané 

 detičky sa doobeda budú vyučovať podľa pokynov a inštrukcií triednej pani učiteľky 

 obedy budú zabezpečené z firmy Pemmeva, p. Mlynček, s ktorou už máme skúsenosti 

 dieťa môže navštevovať ŠKD len ak nevykazuje známky respiračného ochorenia 

 ráno bude ako tradične prebiehať ranný filter – meranie teploty 

 prosím rodičov, aby pri odprevádzaní detí do ŠKD ako aj pri preberaní detí z ŠKD 

dodržiavali vzájomný odstup 

 pri preberaní detí z ŠKD rodič volá na školský telefón 0910396366 
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 v prípade, ak dieťa ochorie, resp. sa čokoľvek zmení, rodič včas informuje pani 

učiteľku triednu a tá následne riaditeľku školy 

 

Rodičia 

 majú nárok na pandemickú OČR 

 v prípade neúčasti dieťaťa na vyučovaní vopred komunikujú túto skutočnosť p. 

učiteľke kvôli hladkému priebehu online hodiny 

 v prípade akýchkoľvek problémov (technických, priestorových, zdravotných...) 

komunikujú s triednou učiteľkou, v prípade potreby následne s vedením školy. Je pre 

nás prioritou, aby vyučovanie prebiehalo čo najpokojnejšie a bez stresov. 

 

Mgr. Jana Halíková 

  riaditeľka školy 

 

 


