
Vážení študenti a rodičia, 

 

vzhľadom na mimoriadne okolnosti – opatrenia súvisiacie s predchádzaním šírenia infekcie vírusového 

ochorenia COVID 19 schválené vládou SR, sa na pokyn zriaďovateľa školy Trnavského samosprávneho 

kraja v dňoch 29.10. až 10.11.2020 škola uzatvára i pre učiteľov a majú nariadený home office. Keďže 

aj v mnohých rodinách môže byť v týchto dňoch komplikovanejšia situácia a nie je vždy možné 

zabezpečiť prístup študenta na celý deň k počítaču alebo notebooku, lebo je doma viac osôb, tak z toho 

dôvodu sa upravujú pokyny na dištančné vzdelávanie nasledovne na obdobie 29.10.- 10.11.2020 (ide 

o 4 vyučovacie dni 3.11.-5.11. a 10.11.) : 

 pokračujeme ďalej v rámci možností zadávaním študijných materiálov, projektov či testov cez 

stránku školy prostredníctvom systému edupage a elektronickej komunikácie 

 nie je v tomto období určený časový rozvrh hodín, ale v daný deň bude študent dostávať 

zadania z predmetov, ktoré má v ten deň v rozvrhu a ak to bude možné budú niektoré hodiny 

on line 

 študent je povinný sa prihlásiť do systému edupage aspoň dva krát denne a plniť pokyny, 

zadania a úlohy, ktoré dostáva a pokiaľ je to možné zapojiť sa do on line hodín, ktoré bude mať 

vopred nahlásené učiteľom (ak sa nemôže v daný čas pripojiť, tak sa vopred ospravedlní). 

Súčasná mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne aj kreatívne riešenia, pochopenie i spoluprácu. 

Treba mať trochu nadhľad, ale zároveň i dodržať v rámci možností náročnosť a štandardy predmetu. 

Je v záujme každého študenta byť v kontakte s učiteľmi a reagovať na ich pokyny a zadania 

a komunikovať s nimi.  

V prípade akýchkoľvek otázok, problémov, kontaktujte priamo učiteľa predmetu, alebo triedneho 

učiteľa a sledujte internetovú stránku školy, študenti denne edupage a tam zadávané úlohy a zasielané 

materiály (kto má aj Facebook a Instagram školy pre aktuálne informácie). 

Využívajte prednostne mailovú komunikáciu s nami.    

Po 10.11.2020 sa predpokladá opäť návrat ku klasickému rozvrhu hodín, zatiaľ stále dištančne. 

Ďakujem Vám za pochopenie a verím, že to spoločne zvládneme aj v týchto náročných chvíľach. 

 

 

        Ing. Peter Papík 

                       riaditeľ školy   

     


