
Organizácia vyučovania na ZŠ Veľký Ďur, Mochovská 4 

od 11.1.2021 
Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR 

upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v 

zmysle pokynov ŠPU nasledovne : 

 

Žiaci na I. stupni 
1. Od 11.1. - 22.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci z I. stupňa na dištančné 

vzdelávanie z domu. 

2. Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR. 

3. Rozvrh hodín pre obdobie dištančného vzdelávania je zverejnený na Edupage. Online 

vzdelávanie bude prebiehať cez aplikáciu Zoom, všetky pokyny a úlohy budú na 

Edupage stránke. Presnejšie informácie  Vám poskytne triedna učiteľka. 

4. Okrem týchto hodín triedna učiteľka tiež uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 

konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. 

5. Klasifikácia žiaka za I. polrok bude v riadnom termíne k 31.1.2021. 

6. V januári sa uskutoční tiež rodičovské združenie, ktoré bude prebiehať 

pravdepodobne online formou. Termín nastaví triedna učiteľka v každom ročníku 

individuálne, po dohode s Vami. 

7. Zároveň zisťujeme záujem o otvorenie Školského klubu detí. Do ŠKD môžu nastúpiť 

iba žiaci , ktorých otec aj matka (prípadne iný zákonný zástupca) pracujú  

v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry (zdravotníci, policajti, hasiči, 

vojaci,...), kde im zamestnávateľ neumožní vykonávanie práce z domu.  

V prípade potreby otvorenia ŠKD prosím o kontaktovanie riaditeľky školy na tel. čísle 

0908 747 712 do 7.1.2021 vrátane. 

 

Žiaci na II. stupni 
1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa dištančného rozvrhu, ktorý je zverejnený na 

stránke Edupage. 

2. Klasifikácia žiakov za I. polrok bude v riadnom termíne k 31.1.2021. Žiakom, 

ktorých z rôznych dôvodov nebolo možné vyskúšať v prvom polroku, sa termín 

hodnotenia posúva k 31.3.2021.  

3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a 

nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe. 

4. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard 

osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je 

vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom. 

5. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia, 

aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín 

nastaví triedna učiteľka v každom ročníku individuálne, po dohode s Vami. 

6. Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku. 



7. Testovanie 9 prebehne v termíne 9.jún 2021, náhradný termín 24.jún 2021. 

8. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú  v prvom kole v dňoch 

3. a 4.mája 2021, v druhom kole 10. a 11. mája 2021. Overenie špeciálnych 

schopností , zručností a nadania prebehne  v prvom kole 5., 6. a 7. mája, v druhom 

kole 12., 13. a 14. mája 2021. 

Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové 

stránky. Výchovná poradkyňa, Mgr. Svitačová, Vám priebežne bude zasielať všetky 

nové informácie, ktoré jej budú doručené. 

 

 

Ďakujem rodičom za každú ústretovosť a porozumenie. Žiakov žiadam o zodpovednú 

a svedomitú prípravu v rámci zadaných úloh. 

 

PaedDr. Lucia Machová, riaditeľka školy 

Vo Veľkom Ďure  14.1.2021 


