
Základná škola s materskou školou, Koškovce 134 

 

Krízové riadenie Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134 

 

ZÁPISNICA Č. 2  

ZO ZASADNUTIA KRÍZ. ŠTÁBU K RIEŠENIU SITUÁCIE KU DŇU 27.03.2020 

 

Prerušenie vyučovania v škole 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia 

života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe 

rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené 

šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti 

na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie 

na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. 

 

Aktuálne informácie 

 

Na stránke školy sa aj naďalej budú zverejňovať aktuálne informácie. V najbližšej dobe  

pribudne sekcia - Novinky pre rodičov - dôležité informácie, kde bude mať každý návštevník 

stránky možnosť nájsť: 

 aktuálne informácie k vzdelávaniu žiakov školy a deti materskej školy, 

 oficiálny web s podporou ministerstva – www.ucimenadialku.sk,  

 aktuálne nariadenia a usmernenia MŠVVaŠ SR,  

 podnety na vzdelávanie. 

 

Vzdelávanie 

 

 učiteľ, vychovávateľ, asistent, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg je 

v komunikácii s rodičom, pýta sa a reaguje na spätnú väzbu od nich ohľadom 

množstva a záťaže dieťaťa i rodiny online vzdelávaním a následne ho, akceptujúc tieto 

informácie, upravuje, 

 o  informáciách od rodičov  informuje vedenie školy, 

 aj naďalej funguje FB materskej školy. 

 

RTVS – Školský klub 

Relácia Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy bude mať od pondelka (30.3.) 

dvojnásobné trvanie, teda 90 minút.  

Prinesie aj aktivity pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Televízia sa pre pokračovanie relácie 

rozhodla aj vďaka nadpriemernej sledovanosti a vynikajúcim reakciám divákov. 

Školský klub sa vysiela na Dvojke každý pracovný deň od 9,15. Každý deň bude 

vysielaniu dominovať jeden predmet.  
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Zápis do 1. ročníka a do materskej školy 

 

Zákonných zástupcov informujeme o zvolenom postupe na stránke školy. 

 

A na záver .... 

 

Zachovajme si všetci víkendy bez školy. Ak len trochu môžete, skúste úplne vypnúť, 

zabudnúť na povinnosti zo školy, na maily či telefonáty.  

 

Ak by ste predsa len potrebovali akúkoľvek pomoc, vedenie školy je vám k dispozícii. 

 

Vážení rodičia, vieme, že všetci sme sa dostali do ťažkej situácie. O to viac si vážime 

Vašu ústretovosť, pochopenie a podporu školy.  

Ďakujeme za každú podporu, za každé povzbudivé slovo. Veríme, že spoločne 

dokážeme prekonať aj túto neľahkú situáciu. 

 

 

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 27.03.2020 


