Oznam o zmenách v prevádzke školy od 19.10.2020
Na základe rozhodnutia ministra školstva sa s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania
mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou školského vyučovania v
prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu.




Od pondelka 19.10.2020 vyššie ročníky osemročného gymnázia (kvinta až oktáva), triedy
štvorročného i päťročného gymnázia a vyššie triedy medzinárodného programu (IV.MYP,
V.MYP, III.IBD a IV.IBD) prechádzajú na dištančné vzdelávanie.
Triedy ZŠ, príma až kvarta, I.-V. PYP AJ, pMYP - III.MYP budú mať riadne vyučovanie v škole
podľa platného rozvrhu. Organizácia vyučovania, ŠKD a stravovanie sa uskutočňujú podľa
harmonogramu platného pred prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu na celej škole.
Všetky vyučovacie hodiny (prezenčné aj online) budú skrátené na 40 minút podľa platného
harmonogramu.

Upozorňujeme, že zákonný zástupca každého dieťaťa, ktoré v pondelok 19.10.2020 nastúpi do školy,
je povinný podať formulár o bezinfekčnosti elektronicky (cez rodičovské konto EduPage, sekcia
Žiadosti) alebo ho vyplnený a podpísaný poslať po dieťati triednemu učiteľovi.
Z manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia platného od 11.10.2020 vyplýva:




Povinnosť nosiť rúško platí pre všetkých žiakov a zamestnancov školy vrátane žiakov
1.stupňa
Realizácia krúžkovej činnosti sa neumožňuje.
Prerušuje sa skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Opätovne žiadame rodičov, aby do školy neposielali žiakov, ktorí majú príznaky ochorenia (zvýšená
telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej
infekcie dýchacích ciest). V prípade, že máte u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie
na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného triedneho učiteľa a vedenie školy.
Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka triedy, všetci žiaci tejto triedy ostávajú v domácej
karanténe a ich vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu dištančnou formou.
O ďalšom postupe budete informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.
Odkaz na manuál opatrení pre základné školy a školské zariadenia: https://www.minedu.sk/zakladneskoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/
Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy z 12.10.2020: https://www.minedu.sk/rozhodnutieministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

Vedenie školy

