
Informácia pre zriad'ovatel'ov a riaditelbv šk6l o spósobe ryučovania v školách

Materské školy

Od 4. 1.do 15. 1.2021 pokračujú v aktuálnom režime. v ktorom sú buď uzatvorené alebo
fungujú pre kritickú infraštrukíuru či rodičov, ktorí nemóžu lykonávať prácu z domu.
(závázné)

Od 18. 1. rl.rrčovanie prezenčnou formou po testovani zamestnancov školy (plánované
podla situácie)

Od 22.1 . do 24. 1. - plánované testovanie (móže sa zmeniť)

Od 25. 1 , - vyučovanie prezenčnou formou po testovaní zamestnancov (plánované, móže sa
zmenit')

Základné školy

Do 10. januara 2021 - prazdniny.

l1.1. do l5. 1.202l- pre ZŠ $lrel.a2. stupeň) prebieha dištančné vzdelávanie (závázné)

Od 18. 1.2021 (plánované)
1. stupeň ZŠ bude prebiehať prezenčné vzdelávanie po testovaní zrikonných zástupcov

a zamestnancov školy.
2. sfupeň ZS prebieha dištančné vzdelávanie
Žiaci 2. stupňa ZŠ bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu sa vzdelávajú prezenčne v skupine
(1 učitel' a5 žiací) po testovaní zamestnancov školy.

Od 22.1. do 24. 1.202I - plánované testovanie (móže sa zmeniť)

Od 25. l. 2021 (plánovanél
t..t"-poň Zš +i,de prebieÍat' pre zenčné vzdelávanie po testovaní zákonných zástupcov
a zamestnancov školy.
2.stupeň ZS - bude prebiehať prezenčné vzdelávanie po testovarrí zákonných zástupcov.
zaínestnancov a žiakov školy.

Termín na r,ryskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 37. marca 2021,
Testovanie žiakov 5. ročnika sa ruší.
Testovarrie žiakov 9, ročníka sa uskutoční v termíne 9. - 10. jtna 2021 s náhradnými
termínmi 24. !úna a25. j,úna2021.

šxn

Zriaďovateťom minister školstva odporuča od l1. 1. 2021 otvoriť školské kluby detí najmá
pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktury či pre deti rodičov,
ktorí nemóžu pracovať z domu.

Od 18. l . (plárrované) - prezenčne po testovaní zákonných zástupcov a zamestnaírcov školy.
Od 25.1 . (plánované) - prezeněne po testovaní



Minister školsfva odporuča zriaďovateťom škól pretestovať všetkých zarnestnancov, pričom
náklady im budú preplatené.
Formulár na pteplatenie bude zverejnený 11 .1 . 202l.

Postup pre zriadenie mobilného odberového miesta -zriaďovatel' školy
https://www,minedu.sk/data/attl1 8 l 94.pdf

Postup pre zriadenie mobilného odberového miesta -zriaďovatel' školy
https://www.minedu.sk/data,/atť1 8 l 93.pdf
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https://www.minedu,sk/data./attl1 8364.png

Vzhl'adom k uvedenému usmerneniu oznamujeme rodičom detí. kloré na\ števujú MŠ vo Svinici. že
prevádzka MŠ bude obnovená 1,8.1.202l, Akékol'vek nové informácie, obec zverejní na webovom
sídle.
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