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Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, 

máme za sebou dva týždne nového školského roku. Jeho začiatok bol a stále je ovplyvnený 

pretrvávajúcou epidemickou situáciou, ktorá nás všetkých atakuje obavou z ochorenia COVID-19. 

Našou spoločnou prvoradou povinnosťou a zodpovednosťou je chrániť zdravie - nás samých i druhých 

ľudí, vzájomne. Zavedenie prijatých opatrení na našej škole sleduje predovšetkým tento cieľ. Vytvoriť 

pre nás všetkých v škole bezpečné prostredie. Sme presvedčení, že práve prežívaný pocit bezpečia 

nám môže - v rámci aktuálnych možností - vytvoriť dobré zodpovedajúce podmienky pre optimálny 

a plnohodnotný vyučovací proces. 

Škola prijala opatrenia, ktoré vychádzajú predovšetkým z usmernení ministerstva školstva, 

úradu verejného zdravotníctva a iných odborníkov z príslušných oblastí zdravotníctva, hygieny                           

a psychológie. Tieto usmernenia sme sa usilovali adaptovať na podmienky našej školy, pričom sme 

zohľadňovali aj naše vlastné pedagogické skúsenosti z poznania bežnej prevádzky školy. Ich zhrnutie 

je súčasťou internej smernice o vnútornom režime školy, aktualizovanej k 16.9. po najnovších 

pokynoch ministerstva. Prosíme vás o jej dôkladné naštudovanie. Robíme tak vo viere, že vzájomný 

rešpekt učiteľov a rodičov voči dohodnutým preventívnym pravidlám je najlepšou výchovnou 

normou pre deti a predpokladom odhodlaného a vytrvalého dodržiavania týchto pravidiel deťmi. 

Z výchovného hľadiska považujeme na škole pri uplatňovaní prevencie pred nákazou COVID-

19 za najdôležitejší princíp osobnej zodpovednosti ROR (rúško, odstup, ruky). Spočíva v poctivom 

a správnom nosení rúška, dôslednom zachovaní fyzického odstupu od druhej osoby a pravidelnom 

umývaní rúk. Mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že dodržiavanie týchto jednoduchých zásad má 

veľký praktický význam. Naša škola pritom zdôrazňuje aj potrebu prevzatia osobnej zodpovednosti 

každého z nás za rešpektovanie týchto zásad, od tých najmenších až po nás dospelých  - rovnako 

učiteľov i rodičov – ako dve kľúčové autority vyvíjajúceho sa dieťaťa/mladého človeka. Ukážme našim 

deťom vyzretý a uvedomelý postoj, v ktorom dominuje vzájomná ohľaduplnosť. 

Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste boli spolu s nami súčasťou tejto názorovej zhody 

a nepodľahli rôznym dezinformáciám a zavádzajúcim tvrdeniam šíriacim sa verejným priestorom 

(napr. hoaxy o zbytočnosti nosenia rúšok, dusenia sa oxidmi uhlíka a pod.). Naša škola bude dbať o to, 

aby pedagógmi školy boli tieto nepravdy vyvracané vedecky a odborne podloženými argumentmi. 

Robíme tak v dôvere, že len pravdivá, otvorená a čestná komunikácia formuje charakter mladého 

človeka správnym spôsobom a zároveň prispieva k upokojovaniu situácie a uvoľňovania často 

zbytočných strachov, ktoré oberajú človeka o vzácny dar, ktorým je pokoj.     

Podstatnou otázkou je, ako bude škola fungovať ďalej. Vývoj situácie je v mnohom 

nepredvídateľný. Veríme, že našim spoločným zámerom je, aby deti chodili do školy a vzdelávali sa 

štandardným spôsobom, t. j. prezenčne. Pokiaľ to však bude nevyhnutné a vyučovanie v škole sa 

preruší, sme pripravení ihneď vzdelávať Vaše dieťa dištančným spôsobom. Vyučovanie v škole sa 

môže prerušiť pre jednu alebo viacero tried v závislosti od okolností, ktoré bližšie popisuje tzv. školský 

semafor (je uvedený v aktualizovanej smernici školy). 
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Škola sa na prípadný prechod na dištančné vzdelávanie pripravuje vo viacerých rovinách.  

1. Vytvorenie vhodných podmienok učiteľom a žiakom pre plynulé dištančné vzdelávanie 

Pod vhodnými podmienkami rozumieme primerané technológie (PC, ntb a iné) a kvalitné 

internetové spojenie a rovnako patričné digitálne zručnosti (osobitne nevyhnutných pre ovládanie 

Edupage a online vzdelávacích nástrojov). Škola od začiatku šk. roka pracuje na vytváraní vhodných 

technických podmienok a adekvátnych spôsobilostí na strane učiteľov. Súčasne prostredníctvom 

elektronického prieskumu, ktorý vám bude čoskoro odoslaný, zmapujeme domáce podmienky                  

na strane žiakov. Budeme vám vďační, ak pre deti v rámci Vašich možností vytvoríte kvalitné 

domáce zázemie. Pre žiakov, ktorí budú mať neodstrániteľné prekážky pre online dištančnú výučbu, 

škola operatívne zabezpečí iný spôsob výučby (ako odovzdanie/preberanie učebných materiálov). 

2. Zabezpečenie plynulého priebehu jednotlivých vyučovacích procesov 

Záleží nám na tom, aby sme dokázali priebeh domáceho vzdelávania flexibilným spôsobom 

upravovať a koordinovať podľa aktuálneho vývoja situácie. K tomu potrebujeme neustálu spätnú 

väzbu (od žiakov/rodičov) a otvorenú komunikáciu. Potrebujeme nutne zostať v úzkom spojení, 

o čo sa budeme snažiť aj väčším využívaním nástrojov pre online komunikáciu. 

3. Rozvrh hodín 

Žiaci sa pri prípadnom prechode na dištančné vzdelávanie budú okamžite riadiť štandardným 

denným rozvrhom hodín s bežným časovým rozvrhnutím hodín platným v škole (mimoriadny rozvrh 

bude v závislosti od okolností vytvorený len v osobitom prípade).  

4. Učebný plán (= skladba vyučovacích predmetov) 

Učebný plán bude dodržaný, to znamená, že žiaci budú mať počas domáceho vzdelávania aktívne 

všetky vyučovacie predmety (vrátane výchovných predmetov). Prispôsobené budú akurát obsah 

a forma vzdelávania (o čom budú/boli žiaci informovaní vyučujúcimi jednotlivých predmetov). 

O prípadných zmenách učebného plánu sa rozhodne až na základe aktuálneho vývoja situácie. 

5. Hodnotenie žiakov 

Žiaci budú hodnotení z tých predmetov, ako bolo dohodnuté na začiatku školského roka. Upravené 

budú akurát kritériá hodnotenia daného predmetu počas DV (o čom budú/boli žiaci informovaní). 

6. Dochádzka žiakov 

Dištančné vzdelávanie je rovnako ako prezenčné vzdelávanie pre žiakov povinné, preto sa 

dochádzka bude riadne evidovať. Pre uvoľňovanie a ospravedlňovanie žiaka z vyučovacieho 

procesu budú platiť ako v bežnom školskom režime pravidlá uvedené v školskom poriadku.  

Dovoľte mi, milí rodičia a priatelia, by som Vás v mene celého školského spoločenstva požiadal 

o vzájomnú spoluprácu počas nastávajúceho školského roka, ktorý je pre nás napriek rôznym 

obmedzeniam bezpochyby aj príležitosťou poznávať a budovať seba i spravodlivejší a lepší svet. 

Ďakujeme Vám za porozumenie a ochotu spolupodieľať sa na formácii žiakov cirkevnej školy. 

 

Malacky 17.9. 2020                Daniel Masarovič, riaditeľ školy 


