
Návrat žiakov do školy od 17. 5. 2021 

 

Vážení rodičia a žiaci, 

žiaci vyšších ročníkov osemročného gymnázia a žiaci štvorročného gymnázia sa 
po dlhom období dištančného vzdelávania vracajú do školy. Máme z toho veľkú 
radosť.  

 

1. Po návrate do školy vstúpia títo žiaci do dvoch adaptačných týždňov  
(17.5. – 28.5.2021) 
 

2. V zmysle Metodického pokynu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPU) a v 
zmysle Usmernenia ministra školstva SR k návratu žiakov a Rozhodnutia 
ministra školstva SR k návratu žiakov bude  dôležitou náplňou našej 
práce venovať pozornosť Vášmu dieťaťu predovšetkým ako ľudskej 
osobe, ktorá prešla dlhým a náročným obdobím odlúčenia od školy a 
kolektívu.  
 

3. V rozvrhu sú v adaptačnom období zahrnuté aktivity zamerané na 
osobnosť Vašich detí. Aktivity budú realizované v spolupráci s triednymi 
učiteľmi a so školskou psychologičkou. Aktivity sú tematicky pripravené 
tak, aby boli pre žiakov pozitívnym zážitkom. Nejde o "stratený čas". 
Naopak, sú pre žiakov a obnovu ich školských návykov mimoriadne 
potrebné a dôležité. 
 

4. Adaptačný rozvrh tvoria aj vyučovacie predmety, na ktorých sa žiaci budú 
riadne vyučovať. Vyučovací rozvrh zostáva zachovaný kvôli organizácii 
vyučovania. 
 
 
 
 
 
 



5. Počas adaptačných týždňov bude úroveň vedomostí žiakov overovaná 
predovšetkým prostredníctvom aktivizujúcich metód, pričom platia 
nasledovné zásady známkovania: 

a) v prvom adaptačnom týždni žiaci nebudú písať žiadne 
známkované testy a nebudú skúšaní na známku zo žiadneho 
predmetu, 

b) v druhom adaptačnom týždni môže vyučujúci zaradiť do 
vyučovania známkovanie len po vzájomnej dohode so žiakmi na 
rozsahu učiva a na forme, spôsobe známkovania.   

 
  

Žiaci sa opäť môžu prihlásiť na obedy v školskej jedálni. 

 

 

Pravidlá adaptačného rozvrhu od 17. 5. 2021: 

 1. vyučovacia hodina bude každý deň v každej triede triednická hodina 

 vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín prebieha prezenčne od 2. vyučovacej 
hodiny  

 každá trieda absolvuje naviac triednickú hodinu so školskou psychologičkou 
podľa nasledovného rozpisu: 
pondelok 17.5. -> I.A (1. a 2. hodina) 
utorok 18.5. -> I.B (1. a 2. hodina) 
streda 19.5. -> kvinta (1. hodina); sexta (2. hodina) 
štvrtok 20.5. -> II.A (1. hodina); II.B (2. hodina) 
pondelok 24.5 -> III.A (1. hodina); III.B (2. hodina) 
utorok 25.5. -> septima (1.hodina) 

 v priebehu prvého adaptačného týždňa sa okrem triednických hodín vyučuje 
podľa platného rozvrhu štandardne, t.j. všetky hodiny a všetky predmety 

 v druhom adaptačnom týždni prebieha vyučovanie podľa platného rozvrhu 
hodín v celom rozsahu 

 v závere druhého adaptačného týždňa si triedni učitelia individuálne naplánujú 
triednickú hodinu zameranú na vyhodnotenie adaptačného obdobia so svojou 
triedou 

 

 

 



Všeobecné pravidlá: 

a) Vyučovanie predmetu TSV sa realizuje len v exteriéri bez prezliekania do športového 
úboru, bez kolektívnych športových aktivít (žiadne kolektívne športové hry). 

b) Žiaci nie sú povinní sa po vstupe do budovy prezúvať, môžu využívať pridelené skrinky 
na odkladanie vecí. 

c) Žiaci sú povinní dôsledne dodržiavať všetky hygienické opatrenia, najmä dbať na správne 
nasadené rúško/respirátor počas celého pobytu v škole. Odporúčame žiakom pri 
konzumácii jedla a nápojov v čase prestávok dodržiavať 2 m odstup od spolužiakov. 

 

 

Milí žiaci, veľmi sa na Vás tešíme, pracujeme pre Vás 
s radosťou a sme tu pre Vás každý deň. 

 

 

RNDr. Elena Kacvinská, riaditeľka školy 

 


