Základná škola Obchodná 5, Sečovce

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,
v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
z 12. apríla 2021 pod číslom 2021/12811:1-A1810 vydaným v súlade s opatreniami na
celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU,
že dňa 19. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku Základnej školy,
Obchodná 5, Sečovce.
Podmienkou nástupu dieťaťa na vyučovanie bude povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie o
bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom aspoň
jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.
Rodič alebo zákonný zástupca, ktorý bol zaočkovaný vakcínou proti COVID – 19, nemusí
preukazovať aktuálny negatívny test, ale preukáže sa COVID pasom o zaočkovaní.
Tlačivo o bezinfekčnosti (8a) je možné vyplniť a odovzdať cez aplikáciu EDUPAGE alebo
stiahnuť si ho zo stránky školy a odovzdať ho pri nástupe dieťaťa do školy 19. apríla 2021.
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,
škola neurčuje podmienky nástupu dieťaťa do školy, ale riadi sa nariadeniami ministerstva
školstva a COVID AUTOMATOM. Povinnosťou školy je dodržiavať tieto nariadenia a
vyžadovať pri nástupe dieťaťa do školy prehlásenie o bezinfekčnosti a preukázanie
negatívneho testu jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu. Bez splnenia týchto dvoch
povinností nebude dieťa môcť nastúpiť do školy, ale ostáva doma tak, ako pri nemoci.
Povinnosťou každého rodiča a ZZ je nahlásiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ak tak
rodič alebo ZZ neurobí do 5 dní, škola bude nútená v zmysle nariadení túto skutočnosť
oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle
usmernenia ministerstva školstva žiak ak vynechá 15 pracovných dní škola mu môže nariadiť
komisionálne skúšky. Dieťaťu sa nebudú zasielať automaticky domáce úlohy, ale budú
zverejnené na stránkach EDUPEGE pre jednotlivé triedy. Povinnosťou každého žiaka bude
dobrať si učivo samostatne. Z personálnych a technických dôvodov nie je možné zabezpečiť
takýmto žiakom dištančné vzdelávanie.
Pravidlá adaptačného vzdelávania od 19. apríla 2021 do 30. apríla 2021
Záväzné pravidlá adaptačného obdobia:
- Prvý týždeň podporiť socializáciu a hodiny s triednym učiteľom.
- Prvý týždeň realizovať bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne.
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- Prvé dva týždne nepísať testy, písomky a pod. a podporiť tak postupný návrat do obvyklého
režimu.
Rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí sa rozhodnú nedať dieťa na prezenčné vyučovanie,
nemajú nárok na pandemickú OČR.

V Sečovciach, 15. apríla 2021
Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy
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