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ZÁPISNICA Č. 3  

ZO ZASADNUTIA KRÍZ. ŠTÁBU K RIEŠENIU SITUÁCIE KU DŇU 03.04.2020 

 

Vážení rodičia, deti i kolegovia, 

na Veľký piatok, 10.04., to bude presne mesiac, čo sme sa zo skutočného sveta školy a tried 

preniesli do sveta virtuálneho. Každý deň sledujeme, ako sa darí našim malým i veľkým 

deťom i žiakom. 

Aktuálne informácie 

Na stránke školy sa aj naďalej budú zverejňovať aktuálne informácie.  

Vzdelávanie 

 

Všetci sa  snažíme čo najlepšie nastaviť vyučovanie v týchto krízových podmienkach. 

Hľadáme systém a spôsob, ako to všetko zvládnuť tak, aby ste dokázali zabezpečiť aj chod 

svojich domácností, aj vzdelávanie našich detí.  

Každý z nás rád uvíta Vašu spätnú väzbu s tým, že hľadáme optimalizáciu takto 

riadeného vyučovacieho procesu. Niektorí občas chcete vzdelávania viac, niektorí menej, 

preto je najvhodnejšie komunikovať o rozsahu, formách, frekvencii priamo s učiteľom Vašich 

detí.. 

Pripravujeme pre Vás dotazník k vzdelávaniu na diaľku. 

 

RTVS – Školský klub 

V online vzdelávaní v rámci RTVS Školský klub pribudlo aj vysielanie pre 2. stupeň. 

 

Opatrenia 

Opatrenia, ktoré sme v škole prijali na úsporu nákladov: 

 vypli sme v škole všetky zariadenia, kúrenie, znížili sme  pravidelné poplatky 

za energiu, 

 zamestnancom, ktorí boli na dohodu a nevykonávajú vyuč. činnosť, nevyplácame 

žiadnu mzdu, 
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 sledujeme legislatívne opatrenia ohľadne príspevkov štátu na náhrady miezd, 

 po Veľkej noci, ak to bude potrebné, budeme opätovne zvažovať ďalšie riešenia.  

 

2% 

Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% zo svojich daní, budeme veľmi vďační.  

 

Veľkonočné prázdniny 

Veľkonočné prázdniny podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR budú v riadnom 

termíne – od 9.4. do 14.4., nakoľko šk. rok sa skladá z obdobia výučby a z obdobia prázdnin 

a teraz je prerušené obdobie výučby.  

Reálne sa to prejaví úpravou termínu zasielania úloh. 

 

A na záver .... 

 

Vážení rodičia, vyjadrujeme vieru, že si zachováte zdravie Vy i Vaše širšie rodiny, 

a tiež, že napriek ťažkej dobe a dopadu opatrení naše priateľstvo, súdržnosť a vzájomná 

náklonnosť vydrží aj tieto pohnuté časy. 

Prajem nám všetkým k tomu veľa síl. 

 

Oboznámenie 

Starosta obce – oboznámený,  krízový štáb ho bude pravidelne informovať. 

 

Krízové riadenie školy: 

 

RNDr. František Bočkay, riaditeľ školy  

PaedDr. Jana Partiková, zástupkyňa riaditeľa školy 

Mgr. Jana Gavalčinová,  zástupca zamestnancov, predsedníčka ZO OZ, výchovná poradkyňa 

 

Zapísala: PaedDr. Jana Partiková dňa 03.04.2020 


