AKTUÁLNE INFORMÁCIE K UZATVORENÝM ŠKOLÁM :
1. Školy zostávajú zatvorené, od 30. marca 2020 aj naďalej, až do odvolania.
2. Testovanie žiakov 9. ročníka T 9 - 2020, ktoré malo byť 1. 4. 2020, je ZRUŠENÉ.
3. Podanie prihlášok na SŠ a 8-ročné, príp. 5-ročné gymnáziá sa predlžuje do 15. mája .
Mgr. Konečná (výchovná a kariérová poradkyňa , katarina.konecna@zsmedzilaba.eu) Vás
bude informovať. Prijímacie pohovory na SŠ sa budú konať až na základe rozhodnutia o
otvorení škôl a mali by prebehnúť do 30. júna 2020.
4. Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez prítomnosti detí
a zrealizuje sa len elektronicky. Všetky tlačivá a informácie Vám ešte sprístupníme.
5. Vzdelávacie materiály pre učiteľov a žiakov , tiež dôležité informácie pre rodičov budú
prístupné aj na portáli www.ucimenadialku.sk
6. Školský rok 2019/2020 by mal skončiť tak, ako to bolo naplánované, t. j. 30. júna 2020
bez narušenia letných žiackych prázdnin.
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE NAŠICH ŽIAKOV :
Niektorí triedni učitelia, predmetoví vyučujúci už realizujú online vzdelávanie cez Teams,
Webex alebo Skype, či iný spôsob vyučovania ( bezkriedy, zborovna, Kozmix, Kahoot ....)
Uvedomujeme si, že nie každý žiak, rodič, učiteľ má doma rovnaké možnosti na prácu,
pripojenie na internet, tlačiareň, jeden počítač na celú rodinu... Dnešná doba je veľmi zložitá,
prosíme preto všetkých o trpezlivosť, ústretovosť a prispôsobenie sa sťaženej situácii.
Pedagógov prosíme, aby nezadávali iba úlohy (len strany a čísla úlohy). Žiakom treba
poskytnúť aj vysvetlenia k novému učivu (pomôžu riešenia, postupy, správne nasmerovanie),
aby spracovanie nového učiva nezostalo iba na rodičoch a žiakoch.
Pokúsme sa spoločne postupovať a popasovať sa s výučbou tak, aby nám do nového školského
roka zostalo čo najmenej učiva na prenesenie.
Všade tam, kde je to možné, skúsme použiť videonahrávky, príp. hlasové správy (niektorí
pedagógovia ich už aktívne využívajú).
Spoločne sa zamerajme na hlavné predmety ako sú : slovenský jazyk, matematika, cudzie
jazyky a predmety, u ktorých nám neprebraté učivo bude v ďalšom roku veľmi chýbať.
Pri výchovných predmetoch, prosím, nepreťažovať zbytočne našich žiakov.
Prosím Vás súčasne aj o zjednodušenie klasifikácie a hodnotenia žiakov. Verím, že prihliadate
aj na to, že každá pochvala za prácu, každá motivácia posilňuje osobnosť žiaka, posúva ho
v práci vpred.
Určite viete, že pedagóg pomáha deťom na ceste za poznaním, pri výbere tej správnej cesty,
na ceste byť dobrými ľuďmi. Viem, že viete, že my to spolu dokážeme.
Pokiaľ úsilie nás všetkých bude aj naďalej aktívne (a ja verím, že bude), vo finále spoločne
vytvoríme veľké množstvo zdravej a silnej energie všetkých zainteresovaných, ktorí majú
rovnaké hodnoty, princípy, odhodlanie, chuť, vôľu a najmä tak prepotrebnú lásku k deťom.
Posielam všetkým plnú náruč ZDRAVIA.

Mgr. Iveta J. Hajduová, riaditeľka

