
Pokyny pre rodičov a žiakov od 11.1.2021 - 15.1.2021 

 

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“                

na území  SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade  

s usmernením MŠVVaŠ SR a ŠPÚ nasledovne: 

➢ Od   11.1. - 15.1.2021 prechádzajú  žiaci z I. stupňa na dištančné 

vzdelávanie z domu.  

Pri plánovaní dištančného vzdelávania sme vychádzali z odporúčanej dennej záťaže 

žiakov ZŠ počas dištančného vzdelávania  podľa usmernenia ŠPU.                                                    

Rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný: 

                         1. - 3. ročník          10h/týždenne 

                                    4. ročník                 12h/týždenne  

Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné 

vzdelávacie aktivity žiakov (čas strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou 

vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované 

žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, 

strávený samoštúdiom). 

 

Žiaci vzdelávaní v domácom prostredí absolvujú 1 online hodinu denne a dostanú  

zadania z predmetov tak, aby sme splnili odporúčanie indikatívnej záťaže.        

Všetky informácie ohľadom dištančného vzdelávania sa žiaci dozvedia v pondelok 

11.1.2021 na triednickej hodine, link im bude sprístupnený triednymi učiteľmi 

prostredníctvom Edupage do 9,00 hod., zadávanie dištančných úloh bude každý deň 

do 9,00 hod.  

 

 

 

 

 



Denný režim v domácom prostredí: 

Čas Činnosť 

8,00 - 12,00 výchovno vzdelávacia činnosť 

● 1 online hodina  

● zadania úloh  

● ich vypracovanie, posielanie,  

● individuálne konzultácie s 

pedagógom 

 

➢ Žiaci, ktorých obaja zákonní zástupcovia  patria do skupiny 

pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo sú zamestnancami, 

ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu a využili 

otvorenie  ŠKD sa riadia podľa harmonogramu: 

Denný režim v ŠKD bude prebiehať v B-bloku prízemie (zoznam 

rozmiestnenia žiakov bude na vchodových dverách)!!! 

ČAS ČINNOSŤ 

6,30 hod. –  8,00 hod. Doklad o bezinfekčnosti, Príchod detí, meranie 

teploty 

8,00 hod. –  9,30 hod. Výchovno – vzdelávacia činnosť podľa pokynov 

triednych učiteľov 

9,30 hod. – 10,00 hod. Prestávka 

10,00 hod. – 11,00 hod. Výchovno – vzdelávacia činnosť podľa pokynov 

triednych učiteľov 

11,00 hod. – 11,15 hod. Hygiena 

11,15 hod. – 12,00 hod. Obed  

12,00 hod. – 15,30 hod. Oddychová činnosť, Športovo – rekreačná činnosť, 

Záujmová činnosť 

 

Žiaci v ŠKD sa nezúčastňujú online hodín, neposielajú vypracované úlohy, 

výklad a kontrola zadaní sú sprostredkované  pani vychovávateľkami.  

Každý žiak pri nástupe prinesie doklad o bezinfekčnosti  

čip na obed a dochádzku, prezúvky (ráno bude otvorený A-blok na 

vyzdvihnutie), školské potreby -peračník,  SJL, MAT pracovné zošity, desiatu 

zákonný zástupca si dieťa vyzdvihne na zazvonenie príslušnej triedy. 

➢ Žiaci 2. stupňa sa ďalej vzdelávajú  dištančne do 15.1.2021 podľa 



nastavených pravidiel. 

Všetci žiaci 1. stupňa a 2. stupňa – stravníci – sú automaticky odhlásení z 

obedov v trvaní  celého obdobia dištančného vzdelávania okrem žiakov, 

ktorí budú navštevovať ŠKD. 

VSTUP CUDZÍCH OSÔB DO PRIESTOROV ŠKOLY JE NAĎALEJ  

PRÍSNE ZAKÁZANÝ  

Ďakujeme za spoluprácu ! 


