
Oznam
Vyučovanie  v  základnej  škole  bude  prebiehať  od  11.1.2021  –  15.1.2021  dištančnou  formou.  Žiaci  a  zákonní  zástupcovia  si  budú  môcť

od 11.1.2021 prezrieť zadania úloh a pracovné listy na VIRTUÁLNEJ KNIŽNICI. Taktiež budú všetky žiacke materiály pre dištančnú formu vyučovania

aj s pokynmi pre zákonných zástupcov odovzdané a vytlačené pre každého žiaka vo forme zadaní a pracovných listov dňa 11.1.2021. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu zákonní zástupcovia obracať na triednych učiteľov. 

Činnosť školského klubu detí sa prerušuje od 11.1. 2021 – 15.1.2021. 

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa výchovno – vzdelávacieho procesu od 18.1.2021 sa budú aktualizovať počas budúceho týždňa podľa platných usmernení

súvisiacich s mimoriadnou situáciou. 

V Brekove : 8.1.2021 
Mgr. M. Koscelníková

riad. ZŠ

Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej

infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. „Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti

zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná

pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva.

Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov

aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do

konca lockdownu. 



Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča

pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
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