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Evanjelické kolegiálne gymnázium & Evanjelická základná škola s materskou školou

Príkaz riaditeľa školy č. 06/2021
na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách
v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 v Prešove
s platnosťou od 08.02.2021.
Naše číslo: 032a/2021
V Prešove, 05.02.2021
V súlade s rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 z 05.02.2021, v súlade
s Manuálom Ministerstva ŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaný k 08.02.2021, so súhlasom zriaďovateľa školy
Východným dištriktom ECAV, Hlavná 137, Prešov vydaným pod číslo 113/2021 z 05.02.2021, vydávam nasledujúce pokyny
k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

Evanjelická materská škola:
od 08.02.2021

riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní
zamestnancov školy a rodičov. Do budovy môžu vstúpiť iba deti rodičov, ktorí predložia Vyhlásenie
o bezinfekčnosti dieťaťa a rodič sa preukáže negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19,
ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu je
potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do pondelka 08.02.2021 do 07.00 cez EDUPAGE.
Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.
Príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu.

Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:
od 08.02.2021

prezenčné vzdelávanie v súlade s riadnym rozvrhom vyučovacích hodín v čase od 07.00 do 16.00 po
testovaní zamestnancov školy a rodičov. Do budovy môžu vstúpiť iba deti rodičov, ktorí predložia čestné
Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a rodič sa preukáže negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie
COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka a výsledok negatívneho testu zákonného
zástupcu je potrebné zaslať elektronicky triednym učiteľom do pondelka 08.02.2021 do 07.00 cez
EDUPAGE.
Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

Evanjelická základná škola – druhý stupeň:
pokračuje

dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom
vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe.
Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa
realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.
Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 6 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú
dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy
v pondelok 08.02.2021 do 12.00 na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia
žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným.

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:
pokračuje
dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom
vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej
knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné
vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.
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Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A:
pokračuje
dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom
vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej
knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné
vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.
Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A:
od 08.02.2021

prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín (odovzdá tr. profesorka do 05.02.2021)
po testovaní zamestnancov školy a žiakov. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné
Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19,
ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky
triednym učiteľom do pondelka 08.02.2021 do 07.00 cez EDUPAGE.
Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.
riaditeľ školy
Na vedomie:
1.
2.
3.

Zamestnanci ESŠ.
Zákonní zástupcovia žiakov.
Biskupský úrad VD ECAV – školský úrad.
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