
Májový informačník 

Milí rodičia, 

 Slovensko a koronavírus sú veľmi zaujímavý príbeh, počiatočná antická dráma sa, 

chvalabohu,  nezvrhla na horor, akurát že postavy v zbore – to akože my všetci -  nie sú 

v rozhodovaní celkom samostatné a musia vyčkávať na rozhodnutia Olympu... a týkajú sa aj 

školstva. Stále nie je isté, či je tento školský rok už naozaj ukončený (hoci niektoré prijaté 

opatrenia tomu nasvedčujú), alebo či sa ešte na nejaký ten mesiac do škôl vrátime... 

* 

 Našou najväčšou témou je online vyučovanie. Posledný aprílový týždeň sa online 

formou uskutočnili rodičovské schôdzky vo všetkých triedach a musím povedať, že vo 

väčšine tried s lepšou účasťou rodičov, ako býva zvykom... Spätná väzba na online 

vyučovanie je pozitívna, výhrady vyjadrila iba malá skupinka rodičov z 3. ročníka. Všetky 

zásadné pripomienky berieme do úvahy, ale aj vzhľadom na informácie, ktoré zverejnil Štátny 

pedagogický ústav k rozsahu a obsahu učiva v tejto mimoriadnej situácii, si myslím, že je 

online vyučovanie nastavené dobre a zásadne ho meniť nebudeme. Prijali sme pripomienku 

rodičov 4. roč., že na dobrovoľné hodiny konverzácie z ANJ sa ich hlásilo priveľa, a tak už od 

tohto pondelka, 4.5., budú hodiny konverzácie osobitne pre 4.A a 4.B. Nový rozvrh hodín 

nájdete na webovej stránke školy v pravej lište. A aj v prílohe tejto správy... 

* 

 Ďalšou novinkou, ktorú zavádzame od mája, sú popoludňajšie online aktivity 

v školskom klube. Budú každý deň hodinku od 14.00 do 15.00, prihlasovanie je možné cez 

pozvánky, ktoré dostanete, alebo cez kalendár v MS Teams. Aktivity budú každý deň okrem 

stredy, v pondelok s Beou Ch., v utorok s Mirkou, vo štvrtok s Adrianou a v piatok so 

Stankou. Pripojenie sa k tomuto popoludňajšiemu klubu je dobrovoľné a je určené pre žiakov 

1. - 4. ročníka. Vždy dostanete vopred aj informáciu o pripravovaných aktivitách 

a pomôckach, ktoré budú deti na ňu potrebovať.  

* 

 Stredy zostávame pri školských výzvach Streda bez edupage. Hoci niektorí rodičia 

mali výhrady k tomuto „voľnému“ dňu, väčšina detí aj rodičov oceňuje tento nápad: zapojiť 

sa do výzvy je na báze dobrovoľnosti, streda však slúži aj na dokončenie úloh, ktoré sa 

nestihli urobiť. Keďže nemáme online výchovné predmety, sú výzvy vymyslené tak, aby sa 

využila kreativita detí, ale prispievajú aj k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa. Preto 

zostávame aj pri výzvach a nebudú sa presúvať na piatok.  



 Úradné hodiny sú od mája prakticky každý pracovný deň od 8.00 do 11.00, dobré je 

však vopred sa ohlásiť.  

* 

 Čítajte si naše blogy na webe a opäť pripomíname, že ak potrebujete odbornú 

psychologickú alebo špeciálno-pedagogickú pomoc, obráťte sa na naše kolegyne Dr. 

Doményovú a Z. Bogdaňovú. 

* 

 A na záver len pochvala od Inštitútu pre aktívne občianstvo, že aj vďaka našim super 

výzvam na stredu sme naozaj škola, ktorá mení svet... A keď už sme pri pochvalách, touto 

cestou sa chcem poďakovať všetkým svojim kolegom, ktorí tieto náročné časy zvládajú aj 

vzhľadom na ich rodiny veľmi dobre, M. Andrejčákovej osobitne za úžasný Jarný pozdrav 

7.A, Zuzke Bogdaňovej a Helke Hlavajovej za prvý video webinár o čítaní.  

 

S prianím pevného zdravia a krásnych májových sviatočných dní pozdravuje 

I. Barková 


