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Krízové riadenie Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134 

 

ZÁPISNICA Č. 5  

ZO ZASADNUTIA KRÍZ. ŠTÁBU K RIEŠENIU SITUÁCIE KU DŇU 17.04.2020 

 

Aktuálne informácie 

Vzdelávanie 

 

Pokračujeme aj naďalej v nastavenom systéme a spôsobe vzdelávanie našich detí.  

Pre rodičov sme pripravili elektronický dotazník k vzdelávaniu na našej škole v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania. Snažili sme sa ho skoncipovať tak, 

aby sme splnili všetky požadované kritériá dištančného vzdelávania, najmä však kritérium 

primeranosti. Na základe spätnej väzby sa budeme snažiť o vylepšenie vyučovacieho procesu. 

Výsledky spracované graficky a aj komentár k nim odošleme  do správy pre všetkých 

rodičov.  

 

Hodnotenie  

 

Riaditeľ školy prerokoval s pedagogickou radou spôsob hodnotenia jednotlivých 

vyučovacích predmetov. 

Riaditeľ školy oboznámi emailom žiakov a ich zákonných zástupcov podľa aktuálnych 

usmernení MŠVVaŠ SR o neklasifikovaní tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, 

avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu 

kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.  

 

Zápis do 1.ročníka 

 

Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil na základe - Usmernenia k zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania – 

MŠVVaŠ SR v škole 15.04.2020 v čase od 13,00 do 17,00 pre zákonných zástupcov, ktorí sa 

rozhodli využiť papierovú formu zápisu. 
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Zápis do 1.ročníka pokračuje do 30.04.2020 podľa zverejnených informácií na webovej 

stránke školy v sekcii: Zavretá škola – Správy rodičom. 

 

Prihlášky na štúdium na stredných školách 

 

K zberu prihlášok na stredné školy - aktuálne informácie zverejní riaditeľ školy 

na webovej stránke školy po vydaní usmernenia MŠVVaŠ SR. 

 

Vzdelávacie vysielanie  

 

Začína nové vzdelávacie vysielanie TUMENCA KHERE (S vami doma) pre rómske 

deti v košickej televízie RTVS. 

 

Opatrenia 

 

Ďalšie opatrenia, ktoré sme v škole prijali na úsporu nákladov: 

 V tejto mimoriadnej situácii nemôžeme prideľovať prácu (podľa pracovnej 

zmluvy) všetkým zamestnancom. Vzhľadom na povahu ich práce, ktorú vykonávajú, 

ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa – zamestnancom bude vyplácaná 

náhrada mzdy v sume 80 % ich priemerného zárobku. 

 S každým zamestnancom hovoríme osobne o jeho situácii, možných mzdových 

úpravách a možných dôsledkoch. 

 

Zmena termínu podania vyhlásenia - 2% 

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému 

zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie 

uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť 

potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa 

osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.  
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Milí rodičia a priatelia školy, rodičovské združenie si Vás opätovne dovoľuje požiadať 

o poskytnutie pomoci, vďaka ktorej môžeme v zmysle platných právnych noriem použiť 2%  

z Vami zaplatenej dane na vylepšenie podmienok výchovy a vzdelávania. Viac 

informácii na stránke školy:  https://zskoskovce.edupage.org/percenta2/? 

ĎAKUJEME 

 

Rôzne 

Ministerstvo školstva spustilo bezplatnú infolinku pre učiteľov a rodičov, ktorí majú 

otázky k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu: 

 telefonická linka 0800 138 033  

 email na helpdesk@iedu.sk 

 

S podporou pre rodičov a pedagógov  prišiel aj Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie (VÚDPaP). Odborníci ako špeciálni pedagógovia či logopédi Vám poradia, 

ako doma pracovať s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným 

znevýhodnením v krízových situáciách.  

Spustili aj bezplatnú Zelenú VÚDPaP linku. „Tá je k dispozícii rodičom, ale aj 

tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne 

psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu,“ píše sa na webe rezortu školstva. 

 telefonická linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.) 

 email: koronavirus@vudpap.sk  

 Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00 do 18:00) 

 

Viac sa dozviete: TU 

Oboznámenie 

Starosta obce – oboznámený,  krízový štáb ho bude pravidelne informovať. 

Krízové riadenie školy 

 

RNDr. František Bočkay, riaditeľ školy  

PaedDr. Jana Partiková, zástupkyňa riaditeľa školy 

Mgr. Jana Gavalčinová,  zástupca zamestnancov, predsedníčka ZO OZ, výchovná poradkyňa 

 

Zapísal: RNDr. František Bočkay                                                      dňa 17.04.2020 
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