
1. Od zajtra (3.3.2021) je prezenčné vyučovanie iba pre žiakov prvého stupňa, ktorých obaja rodičia nevedia 

pracovať z domu. Túto skutočnosť je potrebné doložiť potvrdením zamestnávateľa alebo čestným vyhlásením (ak 

ide o podnikateľa, živnostníka). Tlačivá sú zverejnené na stránke školy www.zsmalinec.sk . 

2. Vzhľadom na časovú tieseň ( pričom ani k tejto chvíli nemáme k dispozícii rozhodnutie ministra ani bližšie 

usmernenie) môžete potvrdené tlačivá doniesť až vo štvrtok (stačí dať žiakovi).   

3. Vyučovanie v škole bude prebiehať formou celodenného ŠKD: 

 doobedu vyučovanie online tak, ako žiaci, ktorí ostávaj doma. Vyučuje sa pod dozorom vychovávateľa, resp. 

asistenta učiteľa v triede, resp. v PC učebni; 

 poobede klasické ŠKD s odchodom žiaka zo školy v obvyklom čase. 

 

4. Kvôli organizačnému zabezpečeniu vyučovania je nevyhnutné nahlásiť záujem prostredníctvom mailu na 

riaditel@zsmalinec.sk alebo prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk . Záujem nahlasujte najneskôr do 18.00 hod.  

 

Vyučovanie v stredu bude len pre žiakov vopred nahlásených dnes do 18.00 hod.!! 

!!Zároveň žiadame, aby sa prihlasovali naozaj len tí, ktorí vedia najneskôr vo štvrtok predložiť jedným z vyššie 

uvedených potvrdení!! 

 

5. Minimálny počet pre spustenie prevádzky je 5 žiakov. Informáciu o spustení/nespustení v tomto režime ako aj 

ďalšie podrobnosti poskytneme dnes po 18.00 hod. na základe počtu prihlásených záujemcov na www.zsmalinec.sk . 
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