
Pár slov na záver roka 2020

 Napísal používateľ PhDr. Jozef Kuric
  Pondelok, 21  December 2020 06:08 -  Aktualizované   Pondelok, 21  December 2020 06:23

Vážení rodičia a milí žiaci,  
 už dnes na základe upravených termínov začínajú vianočné prázdniny, ktoré potrvajú do piatka
8.1. 2021. Vzhľadom na hektické a náročné obdobie ich privítajú určite všetci žiaci, lebo
povedzme si pravdu, dištančné vzdelávania vôbec nie je jednoduchý a bezproblémový proces.
Je to záťaž tak na žiakov, ako aj na učiteľov, a som presvedčený, že aj Vám rodičom to
prinieslo určité problémy.

 Chcem sa poďakovať všetkým žiakom za ich aktivitu a snahu participovať na tomto náročnom
procese, zároveň chcem vysloviť vďaku rodičom za spoluprácu s učiteľmi a so školou.
Zvládame to zatiaľ celkom dobre, hoci si určite všetci prajeme, čo najskorší návrat do školy.

Ťažko však teraz predpovedať, v akom režime budeme pokračovať v novom kalendárnom roku.
Ministerstvo školstva vydalo pred pár dňami nový manuál, podľa ktorého sa nástup do škôl
bude realizovať podľa stupnice ohrozenia konkrétneho okresu. Vzhľadom na to, že dnes sa
podľa odborníkov nachádzame na tom najrizikovejšom stupni a situácia sa zjavne po
vianočných prázdninách iba málo zmení, podľa manuálu sme museli ako škola zistiť záujem o
prezenčnú formu štúdia, podmienenú plošným testovaním.

Zatiaľ nemáme dostatok informácií, ako sa prezenčné štúdium obnoví, všetko totiž bude
závisieť od konkrétnej epidemiologickej situácie a od rozhodnutia kompetentných. O
konkrétnych podmienkach Vás samozrejme budeme informovať, keď budeme disponovať
relevantnými informáciami.

  Milí rodičia a žiaci, chcem Vám ešte raz poďakovať za výborné zvládnutie náročného obdobia
dištančného vzdelávania a zároveň Vám popriať pekné Vianoce a v Novom roku 2021 veľa
úspechov, šťastia a najmä zdravia Vám a Vašim rodinám!

 Ing. Marián Slovák - riaditeľ školy  
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