Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves

INFORMÁCIE O NÁVRATE ŽIAKOV DO ŠKÔL A O ZMENÁCH
V ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA
OD 11.01.2021

1) Od 11.01.2021 pokračujú žiaci v dištančnom vyučovaní podľa doterajšieho upraveného
rozvrhu hodín platného od 12.10.2020 a podľa doterajších nastavených pravidiel.
2) Obnova prezenčnej formy vyučovania bude závisieť od epidemiologickej situácie na
Slovensku a bude podmienená testovaním žiakov, jedného zákonného zástupcu
a zamestnancov školy. O priebehu testovania v termínoch, ktoré sú naplánované v manuáli
ministerstva školstva SR zverejnenom aj na našej webovej stránke budeme podrobne
informovať vždy vo štvrtok pred sobotňajším testovaním.
Informácie budeme podávať prostredníctvom portálu Edupage, preto opätovne prosím všetkých
rodičov, aby pravidelne tento portál sledovali. V prípade straty prihlasovacích údajov
kontaktujte triednych učiteľov.
3) Na základe rozhodnutí ministra školstva SR č.2020/18259:4-A1810 a č. 2021/9113:1-A1810
v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID 19 dochádza
vo výchovno-vzdelávacom procese k nasledujúcim zmenám:


riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka
2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné hodnotiť
v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného
vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021
skončí 31. januára 2021.
Vzhľadom na to, že všetci učitelia počas prvého polroka pracovali na tom, aby mali
dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu žiakov, bude našim cieľom ukončiť
klasifikáciu všetkých žiakov k termínu 31.1.2021.
Na zasadnutí pedagogickej rady dňa 16.12.2020 bolo na základe Usmernenie ministra
školstva SR k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za
prvý polrok školského roka 2020/2021 odsúhlasené hodnotenie všetkých predmetov
známkou okrem predmetu TŠV, ktorý bude hodnotený slovne.



polročné prázdniny v termíne 1.2.2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom
polroku školského roku 2020/2021 sa začína 1.2.2021 (pondelok)



v školskom roku 2020/2021 sa ruší externá časť maturitnej skúšky



písomná forma internej časti maturitnej skúšky ( slohová práca zo SJL a esej z ANJ ) sa
bude konať po 12.4.2021. Konkrétny termín určí MŠVVaŠ SR do 31.3.2021.
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prijímacie skúšky na vzdelávanie v SŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v prvom
termíne 3.5.2021 a 4.5.2021, v druhom termíne 10.5.2021 a 11.5.2021



ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 24.5.-25.5.2021.

O ďalších prípadných zmenách Vás budeme informovať.

V Spišskej Novej Vsi, 7.1.2021

Mgr. Otília Berková
riaditeľka školy

