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ZÁPISNICA Č. 6  

ZO ZASADNUTIA KRÍZ. ŠTÁBU K RIEŠENIU SITUÁCIE KU DŇU 07. 05. 2020 

 

Aktuálne informácie 

Vzdelávanie 

 

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

Pre rodičov bol pripravený elektronický dotazník k vzdelávaniu na našej škole v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania. Výsledky sú spracované. Budú 

odoslané do správy pre všetkých rodičov.  

Hodnotenie  

 

Riaditeľ školy oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov o kritériách hodnotenia 

počas mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením školského vyučovania v školách: čo má 

žiak splniť v tom ktorom predmete, aby mal hodnotenie absolvoval a slovné hodnotenie 

a zabezpečil si tak postup do ďalšieho ročníka bez preskúšania v letnom období. 

 

Zápis do materskej školy 

 

Zápis do materskej školy sa uskutoční na základe rozhodnutia  Ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. Oznam a všetky náležitosti sú zverejnene 

na webovej stránke školy. 

 

Prihlášky na štúdium na stredných školách 

 

K zberu prihlášok na stredné školy - aktuálne informácie podala zákonným zástupcom 

výchovná poradkyňa.  

 

Prihlasovanie na etickú a náboženskú výchovu, cudzí jazyk 

 

Od 1. mája do 15. mája 2020 je na stránke školy spustené elektronické prihlasovanie 

pre budúci šk. rok. Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke školy. 
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Rozvrh hodín 

Na základe nového usmernenia ministerstva školstva zo dňa 28.4.2020, ktoré stanovilo 

vyučovacie predmety a počty hodín v jednotlivých ročníkoch, sme vytvorili rozvrh 

vyučovania. Nový rozvrh je platný od 4.5.2020 s tým, že doteraz naplánované aktivity a úlohy 

platia. Predmety, ktoré nie sú v rozvrhu sa už nevyučujú, môžu sa zadávať z nich len 

dobrovoľné úlohy a aktivity. Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke školy 

Rodičovské združenie 

Rodičovské združenia sa uskutočnia v termíne –11.05.2020 – 15.05.2020. Formu si zvolí 

triedny učiteľ.  

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 09. 05. 2020 

 


