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Príkaz riaditeľa školy č. 21/2021
na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách
v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 v Prešove
s platnosťou od 03.05.2021.
Naše číslo: 162a/2021
V Prešove, 29.04.2021

V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31.
marca 2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12.04.2021
a v súlade s Vyhláškou č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR z 28.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny
k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:
Evanjelická materská škola:
od 03.05.2021 prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“: Čestné
vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do
nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00.
Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.
Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:
od 03.05.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ Čestné
vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do
nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00.
Žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo
v škole v rámci vyučovania. Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu
zákonného zástupcu po výzve školy.
Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.
Evanjelická základná škola – druhý stupeň:
od 03.05.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ Čestné
vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do
nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00.
Žiaci majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo v škole
v rámci vyučovania (vždy v piatok na 1. vyučovacej hodine). Toto testovanie je
podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy.
Prezenčné vzdelávanie v období od 03.05.2021 do 06.05.2021 bude v 5.-7. ročníku realizované
v rámci adaptačného procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi
pokynmi:
a) Žiakom bude vytvorený mimoriadny rozvrh hodín s prevahou triednických hodín zameraných na
adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity.
b) Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho
hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.
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c) Prechod na prezenčné vzdelávanie a celkový adaptačný proces sa bude riadiť Metodickým pokynom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odporúčaniami školskej psychologičky a školskej
špeciálnej pedagogičky.

Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:
od 03.05.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00
Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ Čestné
vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do
nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00.
Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.
Prezenčné vzdelávanie v období od 03.05.2021 do 06.05.2021 bude realizované v rámci adaptačného
procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:
d) Žiakom bude vytvorený mimoriadny rozvrh hodín s prevahou triednických hodín zameraných na
adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity.
e) Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho
hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.
f) Prechod na prezenčné vzdelávanie a celkový adaptačný proces sa bude riadiť Metodickým pokynom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odporúčaniami školskej psychologičky a školskej
špeciálnej pedagogičky.

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 03.05.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín.
Plnoletý žiak zašle Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ vždy do nedele
predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00.
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
Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrat žiakov do škôl – metodické usmernenie MŠVVŠ SR
Adaptačný proces v EZŠ - Rozvrh hodín pre žiakov 5.-9. ročníka EZŠ
Adaptačný proces v EKG – Rozvrh hodín pre žiakov Prímy-Kvarty EKG
Adaptačný proces - Manuál pre pedagóga
Adaptačný proces v EZŠ - infografika

Na vedomie:
1. Zamestnanci ESŠ.
2. Zákonní zástupcovia žiakov.
3. Biskupský úrad VD ECAV – školský úrad.
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