Organizácia vyučovania po vianočných prázdninách
s aplikovaním ranného komunitného kruhu od 11. 1. 2021
Rodičom a žiakom školy oznamujeme, že od 11. januára 2021 sa žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ
vzdelávajú dištančnou formou. Dištančné vzdelávanie bude realizované podľa zverejneného
rozvrhu hodín platného od 11. januára 2021. Pri zobrazení rozvrhu je potrebné prihlásenie sa
cez EDUPAGE, prihlásite sa kliknutím TU. V rozvrhu sme na 1. hodiny aplikovali ranný kruh
(RAK). Podstatou ranného kruhu najmä pre žiakov 1. stupňa je realizovať aktivity
zamerané na spoločné čítanie a pre žiakov 2. stupňa je cieľom ranného kruhu navzájom
sa podeliť o svoje skúsenosti, zážitky a pocity s cieľom zvýšiť sebadôveru žiakov a vytvoriť tak
predpoklad pre efektívnejšie učenie sa. Ranný kruh je aj výborná metóda, ktorá pomáha riešiť
konfliktné situácie a riešiť rôzne problémy. Konzultácie sú vyhradené pre zákonných
zástupcov aj pre žiakov (po dohode s triednym učiteľom alebo vyučujúcim),
s cieľom zabezpečenia rovnocenného prístupu k vzdelávaniu.
Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu hodín, pričom od žiakov sa
očakáva, že počas medzier v rozvrhu (takzvané okná), využijú na samostatnú prácu, čím
prejavia schopnosť samostatného štúdia, zodpovednosť i schopnosť organizácie
a rozplánovania si vlastného času. Rodičov žiakov preto prosíme o spoluprácu a súčinnosť pri
zabezpečení technickej podpory pri dištančnom vzdelávaní žiakov. V prípade potreby rodičia
sa môžu obrátiť na triedneho učiteľa.
V mesiaci január po zasadnutí pedagogickej rady uskutočnia triedni učitelia on–
line rodičovské združenia, s cieľom informovať rodičov o doterajšom prospechu
svojich detí.
Žiaci so ŠVVP, ktorým bol pridelený pri učení pedagogický asistent, budú mať i
naďalej k dispozícii asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line na dennej báze,
príp. podľa potreby a dohody s rodičom.
Špeciálny pedagóg bude aj naďalej vykonávať svoju činnosť a vyučovať on-line
predmety špecifickej potreby po dohode so zákonným zástupcom alebo žiakom.
Školský klub detí v tomto týždni nebude otvorený.

Rozpis priamej týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri
dištančnom vzdelávaní podľa pokynov ŠPU:
Ročník :

Rozsah hodín výučby

1. –3.

10h / týždenne

4.- 5.

12h/ týždenne

6. – 9.

15h/ týždenne

Oznam rodičom a žiakom k testovaniu žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ
Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 04. 01. 2021 termín Testovania 9 bol
určený na 9. júna 2021. Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ je v školskom roku 2020/2021
zrušené. Celé rozhodnutie ministra školstva zobrazíte kliknutím TU.
Slovo na záver:
Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov
vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. Nepoľavujte.
Sledujte aj naďalej web školy, na ktorom Vás budeme informovať o aktuálnych
zmenách.
Ďakujem rodičom za každú ústretovosť a porozumenie.
V Humennom 07.1.2021
PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy

