
Organizácia vyučovania na Katolíckej spojenej 

škole sv. Mikuláša v Prešove  

od  11.1.2021 
 
 
Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na 

území SR do 24.1.2021 upravujeme výchovno – vzdelávací proces v súlade s 

usmernením  Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu SR a v zmysle 

pokynov ŠPU nasledovne : 

Žiaci na I. stupni ZŠ sv. Mikuláša  
 

1. Od 11.1. -18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci  I. stupňa na 

dištančné vzdelávanie z domu. 

2. Rodičom bude v prípade potreby zostať doma s dieťaťom vyplácaná 

pandemická OČR. 

3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri 

dištančnom vzdelávaní  pre žiakov 1. stupňa ZŠ max. 10h/týždenne. 

Vyučovanie bude prebiehať vždy ráno od 8:00 do 9:30. Cez Edupage 

stránku školy (po prihlásení dieťaťa) budete mať od triednej učiteľky včas 

zverejnené všetky aktuálne informácie o vyučovaní v daný deň. 

V prípade, že vám chýbajú prihlasovacie údaje, vyžiadajte si ich od 

triednej učiteľky prostredníctvom emailu. 

3. Žiaci, ktorí potrebujú pomoc pri učení od pedagogických asistentov, resp. 

špeciálneho pedagóga, budú mať i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri 

vypracovávaní úloh a aj pri učení online na dennej báze, príp. podľa potreby 

a dohody s rodičom.  Pracovné emaily sú zverejnené na www stránke školy. 

4. Ďalšia činnosť ŠKD bude závislá od aktuálnej pandemickej situácie. 
 

5. Komunikácia rodič - učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v 

čase od 8:00h do 16:00h. 

6.  Ako to bude od 18.1. 2021- do 24.1.2021 - predbežne sa v Covid automate 

uvádza, že by sa žiaci I. stupňa ZŠ mali vrátiť do škôl s odporúčaním 



otestovania príslušných zamestnancov a jedného rodiča. O ďalšom postupe 

vás budeme včas informovať. 

7. Klasifikácia žiakov za I. polrok sa pre žiakov, ktorých nevieme k 31.1.2021 

klasifikovať posúva do 31.3.2021. Žiaci, ktorým učitelia uzavrú k 25.1.2021 

všetky známky, dostanú výpis polročnej klasifikácie podľa pôvodného 

harmonogramu dňa 29.1.2021. Ostatní žiaci dostanú výpis polročnej 

klasifikácie až 31.3.2021 po splnení podmienok klasifikácie. 
  

8. Žiaci vzdelávaní v individuálnom vzdelávacom programe ( prípadne 

v domácom vzdelávaní) vykonajú komisionálne skúšky do 31.3.2021. 

9. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom zverejnených 

kontaktov. 

 

Žiaci na II. stupni ZŠ sv. Mikuláša 
 
 
 
 

1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného 

rozvrhu (začíname opäť 1. týždňom), najdlhšie však do 29.1.2021. Po tomto 

termíne sa pri možnom opätovnom dištančnom vzdelávaní bude vyučovať 

v párne týždne párne VH ( teda 2. ,4. a 6. VH podľa riadneho školského 

rozvrhu a v riadnych časoch), v nepárne týždne sa budú vyučovať nepárne 

VH (teda 1., 3., 5. a 7.VH tiež v riadnych časoch). Online miestnosti pre 

dištančnú formu vzdelávania budú zverejnené priamo v rozvrhu Edupage. 

2. Klasifikácia žiakov za I. polrok sa pre žiakov, ktorých nevieme k 31.1.2021 

klasifikovať posúva do 31.3.2021. Žiaci, ktorým učitelia uzavrú k 25.1.2021 

všetky známky, dostanú výpis polročnej klasifikácie podľa pôvodného 

harmonogramu dňa 29.1.2021. Ostatní žiaci dostanú výpis polročnej 

klasifikácie až 31.3.2021 po splnení podmienok klasifikácie. 
   

3. Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný 

štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na 

vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za 

počítačom. 

4. V  popoludňajších  hodinách  odporúčame  žiakom  prechádzku v prírode. 

 

5. V týždni od 25.1. do 29.1.2021  prebehnú  vo všetkých ročníkoch  ZŠ   



rodičovské združenia dištančnou formou po dohode s TU . Formu 

konzultácií  nastaví TU v každej triede individuálne. 

6. Žiaci vzdelávaní v individuálnom vzdelávacom programe vykonajú 

komisionálne skúšky do 31.3.2021. 

7. Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku. 

8. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník ZŠ a rovnako aj pre 5. 

ročník ZŠ prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021 (1. termín) a 10.-11. mája 

2021 (2.termín). Kritériá si určuje každá stredná škola individuálne. Je preto 

potrebné sledovať ich webové stránky. Výchovná a kariérová poradkyňa, 

Mgr. Mašlejová, vám bude priebežne zverejňovať všetky nové informácie 

o prijímacom konaní a rovnako poskytovať konzultácie pri výbere strednej 

školy. 

9. Testovanie 9 prebehne  9.júna 2021. 
 
 
 

Žiaci na Gymnáziu sv. Mikuláša 
 
 
 

1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného 

rozvrhu (začíname opäť 1. týždňom), najdlhšie však do 31.1.2021. Študenti 

maturitného ročníka sa vyučujú podľa platného rozvrhu ako doteraz.  Po 

tomto termíne sa pri možnom opätovnom dištančnom vzdelávaní budú 

vyučovať v párne týždne párne VH ( teda 2. ,4. a 6. VH podľa riadneho 

školského rozvrhu a v riadnych časoch), v nepárne týždne sa budú vyučovať 

nepárne VH (teda 1., 3., 5. a 7.VH tiež v riadnych časoch). Online miestnosti 

pre dištančnú formu vzdelávania budú zverejnené priamo v rozvrhu Edupage. 

2. Klasifikácia žiakov za I. polrok sa pre žiakov, ktorých nevieme k 31.1.2021 

klasifikovať posúva do 31.3.2021. Žiaci, ktorým učitelia uzavrú k 25.1.2021 

všetky známky, dostanú výpis polročnej klasifikácie podľa pôvodného 

harmonogramu dňa 29.1.2021. Ostatní žiaci dostanú výpis polročnej 

klasifikácie až 31.3.2021 po splnení podmienok klasifikácie. 



3. V  týždni od 25.1. do 29.1.2021  prebehnú  vo všetkých ročníkoch  

Gymnázia rodičovské združenia dištančnou formou po dohode s TU . 

Formu konzultácií  nastaví TU v každej triede individuálne. 

4. Žiaci vzdelávaní v individuálnom vzdelávacom programe vykonajú 

komisionálne skúšky do 31.3.2021. 

5. Výchovná a kariérová poradkyňa Mgr. J. Mašlejová bude priebežne 

zverejňovať všetky nové informácie o prijímacom konaní na VŠ a rovnako 

poskytovať konzultácie pri výbere vysokej školy. 

6. Externá časť maturitnej skúšky 2021 sa ruší. 

7. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL a cudzieho jazyka sa 

uskutoční od 12.apríla 2021, pričom presný termín určí MŠVVaŠ SR. 

8. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční od 17. mája 2021 

na základe termínov určených OÚ Prešov, odbor školstva.  

9. Testovanie 9 pre žiakov kvarty prebehne  9.júna 2021. 

 
 

Slovo na záver: 
 

 

Žiaci a študenti! 

Pristupujte k učeniu a svojím povinnostiam s plnou vážnosťou, zodpovedne a 

pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy 

odovzdávajte načas. Nepoľavujte. Ďakujem kolegom a rodičom za každú 

ústretovosť a porozumenie. 

 

Všetky ďalšie termíny a postupy ohľadom možného nástupu do školy budú 

závislé od aktuálnych opatrení. Budeme ich sledovať a včas zverejňovať. Už 

teraz vás pozývame do spolupráce. 

 

 

RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy 
 
 

 

V Prešove 8.1.2021 


