
Usmernenie k     aktivitám počas karantény pre epidémiu koronavírusu.

Rodičia 

Vážení rodičia,
 Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie na 
školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 
vrátane. Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov 
prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.  
Komunikácia so žiakmi  bude pokračovať prostredníctvom webovej stránky Edupage. 
Učitelia budú online v pracovné dni v čase od 8.00 do 11.00 hod. Ostatný fond pracovného
času  učitelia  využijú  na  prípravu  úloh  pre  žiakov  na  ďalší  deň  a vypracovanie  úloh
z 11.3.2020 (vypracovanie nových učebných plánov v zmysle pokynov predsedov PK do školských
vzdelávacích programov, premyslenie práce v kluboch -  plánovaný projekt z OPZ Ľudské zdroje a
prípravu testov na prijímacie pohovory do 1. ročníka).
Žiakom budú  úlohy zadávané v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 11.00 hod. - podľa
rozvrhu, každý vyučujúci podľa charakteru svojho predmetu zváži, aký obsah a rozsah bude
využívať  –  opakovanie  maturitných  okruhov,  testy  na  EČ  MS  zverejnené  na  NUCEM,
slohové práce, konzultácie zadaní, práca na  projektoch, domáce úlohy, cvičenia z učebníc
a pod.  Niektoré úlohy budú  vypracované písomne do zošitov, resp. na samostatné papiere,
aby sa po návrate mohli skontrolovať. 
 Chápte toto naše úsilie ako udržiavací režim  pre  žiakov, všetci  si asi uvedomujeme aká
ťažká práca nás čaká po návrate. Úlohy sú povinné, toto nie sú prázdniny.
Dôraz budeme klásť najmä na našich maturantov a maturitné skúšky,  ktorých začiatok je
nateraz posunutý o 2 týždne...
Ďalšie  pokyny  vydám  podľa  aktuálnej  situácie,  permanentne  sledujte  prosím
EDUPAGE.
Upozorňujem rodičov, že škola je pre príjem vonkajších stránok zatvorená. Všetky potvrdenia
budeme vydávať až po ukončení karantény, resp. v nevyhnutnom prípade po predchádzajúcej
telefonickej alebo mailovej konzultácii.
     Krízový štáb odporúča rodičom, aby z dôvodu prevencie dbali na dodržiavanie domácej
izolácie detí a tiež, aby všetci občania obmedzili vzájomné stretávanie sa, na minimum. 
Nám všetkým prajem, aby sme mali toto zložité obdobie v zdraví  čo najrýchlejšie za sebou.

Žiaci

Milí žiaci,
 Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie na 
školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 
vrátane. Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov 
prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.  
Komunikácia so žiakmi  bude pokračovať prostredníctvom Edupage. 
Učitelia budú online v pracovné dni v čase od 8.00 do 11.00 hod. Ostatný fond pracovného
času  učitelia  využijú  na  prípravu  úloh  pre  žiakov  na  ďalší  deň  a vypracovanie  úloh
z 11.3.2020 (vypracovanie nových učebných plánov v zmysle pokynov predsedov PK do školských
vzdelávacích programov, premyslenie práce v kluboch -  plánovaný projekt z OPZ Ľudské zdroje a
prípravu testov na prijímacie pohovory do 1. ročníka).
Žiakom budú  úlohy zadávané v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 11.00 hod. - podľa
rozvrhu, každý vyučujúci podľa charakteru svojho predmetu zváži, aký obsah a rozsah bude
využívať  –  opakovanie  maturitných  okruhov,  testy  na  EČ  MS  zverejnené  na  NUCEM,
slohové práce, konzultácie zadaní, práca na  projektoch, domáce úlohy, cvičenia z učebníc



a pod.  Niektoré úlohy budú  vypracované písomne do zošitov, resp. na samostatné papiere,
aby sa po návrate mohli skontrolovať.  Úlohy sú povinné, toto nie sú prázdniny.
Dôraz budeme klásť najmä na našich maturantov a maturitné skúšky,  ktorých začiatok je
nateraz posunutý o 2 týždne...
Ďalšie  pokyny  vydám  podľa  aktuálnej  situácie,  permanentne  sledujte  prosím
EDUPAGE.

     Krízový štáb odporúča rodičom, aby z dôvodu prevencie dbali na dodržiavanie domácej
izolácie detí a tiež, aby všetci občania obmedzili vzájomné stretávanie sa, na minimum. 
Nám všetkým prajem, aby sme mali toto zložité obdobie v zdraví  čo najrýchlejšie za sebou.
Upozorňujem, že škola je pre príjem vonkajších stránok zatvorená. Všetky potvrdenia budeme
vydávať  až  po  ukončení  karantény,  resp.  v nevyhnutnom  prípade  po  predchádzajúcej
telefonickej alebo mailovej konzultácii.

V Kysuckom Novom Meste 15. 3. 2020 Ing. Milan Valek

  riaditeľ školy


