Návrat do škôl 2021
Vážení rodičia,
Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR vydalo dňa 17. 12. 2020 manuál
pod názvom Návrat do škôl 2021, ktorý je určený zriaďovateľom základných škôl, školských
zariadení a pre ich riaditeľov a súčasne zadalo úlohu zrealizovať prieskum prostredníctvom
dotazníka, na základe ktorého sa vyhodnotí záujem o formu vzdelávania žiakov 5. – 9.
ročníka v roku 2021.
Na základe dotazníkového prieskumu zrealizovaného aj cez edupage, do ktorého sa
zapojilo 197 rodičov žiakov 2. stupňa našej školy je možné konštatovať, že dve tretiny
rodičov má záujem o prezenčnú formu vzdelávania podmienenú s pretestovaním žiaka
a zároveň jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka na ochorenie COVID-19.
Návrat žiakov do škôl je podmienený aj aktuálnou epidemiologickou situáciou v regióne,
pričom je potrebné rešpektovať COVID AUTOMAT – tabuľku Predvídateľné opatrenia
podľa rizika v školách. Stupeň COVID AUTOMATU, v ktorom sa nachádza náš región je
aktualizovaný tu.

V súčasnosti sme v III. stupni varovania, čo umožňuje vzdelávanie žiakov 2. stupňa
prezenčne s podmienkou testovania (žiak a jeden zákonný zástupca). V prípade, ak sa náš
región aj po novom roku bude nachádzať v maximálne III. stupni varovania budeme
Vás na internetovej stránke školy aj prostredníctvom edupage správ bližšie informovať
o možnosti absolvovania testov formou antigénových testov. Predpokladaný
a odporúčaný termín testovania je od 7. 1. 2021 – 9. 1. 2021, pričom zazmluvnené
odberné miesto s termínom testovania Vám bude včas oznámené (4. – 5. 1. 2021).
Forma vzdelávania (prezenčná, dištančná alebo kombinovaná) po novom roku
v Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné bude určená riaditeľkou školy na
základe skutočného stavu žiakov, ktorí sa zúčastnia testovania podľa tabuľky nižšie.

1 S negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo s potvrdením o výnimke.
2 Ak to technické a personálne podmienky školy umožňujú, môže škola realizovať aj tzv.
hybridné vzdelávanie.

V Humennom 21. 12. 2020
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