
Vážení študenti a rodičia, 

 

vzhľadom na mimoriadne okolnosti – opatrenia súvisiace s predchádzaním šírenia infekcie vírusového 

ochorenia COVID 19 schválené vládou SR, ďalej pokračujeme od 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní. 

Pre učiteľov je nariadený prednostne home office (len tí, ktorí nemajú doma vhodné podmienky, môžu 

požiadať riaditeľa školy o povolenie vyučovať zo školy za stanovených podmienok). Pokyny na 

dištančné vzdelávanie na obdobie od 11.1.2021 do odvolania stanovujem nasledovne: 

 pre študentov platí platný rozvrh hodín s tým, že najneskôr do 8.00 daného dňa bude študent 

vedieť, na ktorej hodine sa má zúčastniť online (v čase podľa rozvrhu, niekedy môže byť 

i výmena hodín, ktorá bude včas oznámená), takže ráno v čase 7.50 – 8.00 sa treba pripojiť 

a zistiť, ktoré hodiny v daný deň budú online (môže to byť výuka, či test...) 

 pokračujeme ďalej i v zadávaní študijných materiálov, projektov či testov cez stránku školy 

prostredníctvom systému edupage a elektronickej komunikácie 

 študent je povinný sa prihlásiť do systému edupage ráno v čase 7.50-8.00 hod. a potom na 

plánovanú online aktivitu, plniť pokyny, zadania a úlohy. Ak sa nemôže v daný čas pripojiť 

(ráno, alebo na online hodinu), tak sa vopred ospravedlní. 

V zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo 4.1.2021 Vám oznamujem, že: 
 ruší sa externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka 

a matematiky (externe zadávané testy) 

 ostatné časti maturitnej skúšky (písomná forma internej časti -sloh- zo slovenského jazyka 

a literatúry a anglického jazyka, praktická i ústna maturitná skúška zostávajú 

 náplň maturitných skúšok bude aktualizovaná podľa situácie v priebehu februára 2021 

 polročná klasifikácia sa uskutoční na našej škole v riadnom termíne, čiže do 31.1.2020 

(klasifikačná porada je naplánovaná na začiatok posledného januárového týždňa, čiže 

známky bude treba uzatvoriť do 22.1.2021).  

Súčasná mimoriadna situácia trvá dlho, je komplikovaná pre všetky strany. My sa snažíme robiť všetko 

preto, aby sme v rámci možností i v tejto situácii dodržali Štátny i Školský vzdelávací program a náplň  

jednotlivých predmetov, aby študenti ako budúci absolventi našej školy mali v rámci možností pokiaľ 

možno čo najmenší zásah do štandardov vzdelávania, aby ich to nediskriminovalo na trhu práce. 

Vyžaduje si to i mimoriadne riešenia, ale najmä pochopenie i spoluprácu. Je v záujme každého študenta 

byť v kontakte s učiteľmi a reagovať na ich pokyny a zadania a komunikovať s nimi. 

Informácie o nástupe do škôl sa vyvíjajú a menia podľa epidemiologickej situácie a nariadení vlády 

a budeme Vás včas informovať, keď to bude aktuálne.  

V prípade akýchkoľvek otázok, problémov, kontaktujte priamo učiteľa predmetu, alebo triedneho 

učiteľa a sledujte internetovú stránku školy, študenti denne edupage a tam zadávané úlohy a zasielané 

materiály (kto má aj Facebook a Instagram školy pre aktuálne informácie). 

Využívajte prednostne mailovú komunikáciu s nami.    

Ďakujem Vám za pochopenie a verím, že to spoločne zvládneme aj v týchto náročných chvíľach. 

        Ing. Peter Papík 

                       riaditeľ školy   

     


