Základná škola, Vazovova 4 , 811 07 Bratislava
Tel.: 02/52496964

E-mail: skola@zsvazovova.sk

Organizácia vyučovania od 11.1.2021
Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území SR do 24.1.2021
upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle
pokynov ŠPU nasledovne:
Žiaci na 1. stupni
 Od 11.1. do 18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci 1. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
Zákonnému zástupcovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.
 Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní
nasledovný: 1. – 3. ročník - 10h / týždenne; 4. - 5. ročník - 12h / týždenne
 Upravený rozvrh bude v EduPage zverejnený najneskôr v piatok 8.1.2021.
 Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať i naďalej k
dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh podľa potreby a dohody s rodičom – prosím,
kontaktujte vchovancova@zsvazovova.sk.
 Triedna učiteľka tiež uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny každý deň, počas
ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. V inom čase výlučne po dohode.
 Školská psychologička má pre Vaše deti taktiež pripravené rôzne aktivity, bude Vás kontaktovať
prostredníctvom EduPage. Samozrejme, v prípade potreby je tu pre Vás i Vaše deti ahvastova@zsvazovova.sk.
 ŠKD v tomto týždni bude otvorený od 7:00 do 17:00 len pre deti rodičov pracujúcich
v zdravotníctve, v polícii, deti vojakov, požiarnikov, pracovníkov v elektrárňach – pre tých, ktorí
nemôžu vykonávať prácu z domu formou HO a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie
zdravia a základných životných podmienok občanov. Registrovať deti do ŠKD je potrebné cez
formulár na https://forms.gle/JgLSbriMm1TqgZBy7
 Ako to bude od 18.1. 2021 do 24.1.2021 - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do
školy vrátiť žiaci 1. stup. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od
situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe.
 V prípade nejasností alebo potreby ma môžete kontaktovať na riaditel@zsvazovova.sk.
Žiaci na 2. stupni
 Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
 Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny
a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v
pyžame alebo len za počítačom.
 V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku.
 Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje
každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky. Kariérová poradkyňa,
p. Mgr. Kostelníková, Vám priebežne bude zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú
doručené. Na web stránke školy vznikne nová podstránka s dôležitými informáciami týkajúcimi sa
prijímacích pohovorov.
 Testovanie 9 prebehne, a to v dňoch 9.-10.jún 2021.
Slovo na záver:
Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy
odovzdávajte načas. Nepoľavujte. Ďakujem rodičom za každú ústretovosť a porozumenie.
PaedDr. Jana Štefková, PhD.
poverená riadením školy
V Bratislave, dňa 6.1.2021

