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Informácie pre zákonných zástupcov 

 

Vážení rodičia. 

 

vzhľadom k novým usmerneniam ministra školstva, na základe ktorých žiaci, ktorí sa v 

prípade zatvorenia školy z technických alebo sociálnych príčin nemôžu zúčastniť 

dištančného online vyučovania (nemajú notebook s kamerou a mikrofónom, nemajú tablet 

s kamerou a mikrofónom, nemajú mobilný telefón s kamerou, nemajú PC so slúchadlami 

alebo reproduktormi a mikrofónom, prípadne nemajú vhodné pripojenie k internetu), sa 

musia zúčastňovať prezenčného vyučovania v škole i napriek tomu, že ostatní žiaci sa  

budú vzdelávať online. 

Na to, aby sme mohli takéto prezenčné vyučovanie pripraviť, potrebujeme poznať možnosti, 

ktoré máte na to, aby vaše deti zvládli online vyučovanie. Prosíme, aby ste kontaktovali 

svojho triedneho učiteľa cez EduPage, či máte alebo nemáte vyššie uvedené možnosti.  

Prezenčné vyučovanie ministerstvo školstva v prípade zátvoru školy odporúča len 

ako krajnú  možnosť pre žiakov, ktorí nemajú možnosť sa zúčastniť dištančného  

vzdelávania. Preto upozorňujeme, že takáto forma vyučovania bude zabezpečená po dohode 

zákonného zástupcu s vedením školy a vyučovanie budú zabezpečovať vychovávateľky, 

asistentky a terénny sociálny pracovník. Pôjde len o precvičovanie učiva a opakovanie, lebo  

kvalifikovaní učitelia budú realizovať dištančné vzdelávanie. 

 

Zároveň upozorňujeme na skutočnosti, ktoré sa týkajú ospravedlnenej alebo  

 neospravedlnenej účasti žiakov na dištančnom alebo prezenčnom vzdelávaní: 

 

Na základe usmernenia ministerstva školstva, každá škola odosiela mesačnú dochádzku  

žiakov do sociálnej poisťovne. Z toho je jasné, že každý žiak má 3 možnosti: 

 a) zúčastňuje sa dištančného online vzdelávania, 

 b) zúčastňuje sa prezenčného vzdelávania (len výnimočné prípady), 

  c) je chorý (akékoľvek ochorenie alebo nariadená osobná karanténa potvrdená detským  

      lekárom).  

Táto možnosť sa bude dokladovať ako pri štandardnom vyučovaní ospravedlnenkou od     

 rodiča (na 5 po sebe nasledujúcich dní chýbania) alebo od lekára (6 a viac dní  

 chýbania) bezodkladne po skončení choroby (ospravedlnenku doručíte bezodkladne do  

 školy vy alebo dieťa, prípadne pošlete fotokópiu ospravedlnenky TU). 

 

V prípade, že žiak nebude spĺňať ani jednu z uvedených možností, bude jeho neúčasť na  

vyučovaní hodnotená ako neospravedlnená, čo bude zapísané aj vo výkaze pre Sociálnu    

 poisťovňu. 
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