
Milí žiaci, vážení rodičia. 

Už viac ako mesiac sa nemôžeme spolu vidieť a spolu učiť kvôli mimoriadnej situácii, ktorá nastala. 

12.3.2020 bolo prerušené vyučovanie z dôvodu zamedzenia šíreniu ochorenia COVID 19 a my všetci 

sme museli ostať doma. Keďže veľmi rýchlo bolo jasné, že situácia  nebude krátkodobá, začali sme my, 

učitelia a majstri OV rozmýšľať o tom, ako zabezpečiť pre Vás vyučovanie, ktoré by čo najlepšie a  

najzmysluplnejšie nahradilo to každodenné, na aké sme boli zvyknutí. Možno ste si všimli, že tých úloh 

spočiatku nebolo príliš veľa, aby ste si mohli aj Vy zvyknúť na úplne novú situáciu, aby ste sa dokázali 

prispôsobiť novým vzdelávacím podmienkam a viacerí možno aj pomôcť svojim rodinám zabezpečovať 

chod domácností v sťažených podmienkach. Rovnako ste neboli všetci naučení na takúto formu práce, 

niektorí ste možno aj istý čas váhali, či práce vypracovávať a posielať, alebo si radšej užívať prázdnin. 

Bolo to celkom prirodzené, ale dnes už asi väčšina z Vás vidí, že toto všetko je naozaj a musíme sa tomu 

prispôsobiť. Som rada, že za ten mesiac to už väčšina z Vás pochopila, učí sa doma a zodpovedne si 

vypracováva úlohy. Tí, ktorí nie, ešte stále majú šancu sa zapojiť a zamakať. Len tak, pre seba. Pre to, 

aby raz nemuseli spomínať na pol roka v karanténe, keď život zastal a ich vzdelávanie tiež. A tak trochu 

aj preto, aby vedeli nejako ukončiť tento ročník a pripraviť sa na ten nový. Tí, ktorí tak neurobia, budú 

musieť žiaľ po návrate do školy absolvovať komisionálne skúšky.  

Aj keď učenie, pri ktorom sa oveľa viac počíta so samoštúdiom je a bude určite náročné, som 

presvedčená, že Vás do života vybaví aj mnohými novými kompetenciami, pre rozvoj ktorých ste v 

„normálnych“ časoch, neboli až tak motivovaní. Či už to je spomínané samoštúdium, ale aj 

zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, samostatnosť pri riešení úloh a problémov, schopnosť 

vysporiadať sa s prekážkami, ale aj mnoho iných. Veľmi dôležité teraz je, aby ste s nami všetci 

komunikovali, aby sme poznali Vaše problémy s učením sa na diaľku a mohli ich spolu riešiť. 

Verte tomu, že učiť sa musia aj Vaši učitelia a majstri OV. Učiť sa, ako vybrať pre Vás čo 

najzmysluplnejšie učivo, ako urobiť dobré a zaujímavé zadanie,  ako ho spravodlivo ohodnotiť, ale aj 

ako prípadne učiť tak, aby sa s Vami dokázali aj naživo spojiť a porozprávať. Verte, že aj ich to stojí veľa 

úsilia a energie, ale robia to radi, lebo im záleží na Vašom vzdelaní. Prosím, pochopte ich, ak Vám nie 

vždy dokážu poskytnúť okamžitú spätnú väzbu, alebo ak sa im nebodaj nejaké zadanie nepodarí. 

Nejeden z nich totiž komunikuje s desiatkami, alebo aj s viac ako stovkou študentov. Buďte prosím 

preto na jednej strane tolerantní, ale  na druhej strane usilovní, aby ich práca nevyšla nazmar. A my 

učitelia a majstri budeme rovnako pristupovať ku Vám. Stále myslite na to, že to, čo teraz robíte, robíte 

hlavne pre seba.  

Dnes Vám prostredníctvom EduPage posielame nové zásady hodnotenia. Prečítajte si ich a ak 

nebudete niečomu rozumieť, píšte nám. A teraz sme tu pre Vás.  Sledujte aj našu www stránku. 

Postupne budeme na nej uverejňovať aj ďalšie informácie týkajúce sa napr. dôležitých termínov 

(maturitné či záverečné skúšky, termíny klasifikačných konferencií ap.) ale i ďalšie pre Vás dôležité 

udalosti, usmernenia a zmeny. Tie sú tiež veľmi bežnou súčasťou dnešného života, treba s nimi počítať 

a byť informovaný. Hľadajte ich na našej www stránke ssost.sk pod odkazom „Informácie pre žiakov 

v čase prerušenia vyučovania“. Tu budete môcť aj položiť otázky, na ktoré si neviete odpovedať, 

prípadne sa opýtať, ako si vybaviť určité veci v čase prerušenia vyučovania. 



A mám pre Vás ešte jednu veľmi dobrú správu. Aj keď je prerušené vyučovanie, my v škole nezaháľame. 

Naopak, chceme využiť tento čas aj na to, aby sme pre Vás pripravili príjemnejšie študijné prostredie. 

A tak sa už práve dnes rozbehli na škole aj rozsiahle rekonštrukčné práce na budove školy i dielní, na 

vybudovaní nových učební a i na ďalšom vybavení novými zariadeniami. Získali sme na ne nenávratný 

finančný príspevok vo výške takmer 1,3 milióna eur. 

Pracujeme pre Vás. Spolu to zvládneme. Stačí sa pridať. 

V Žiari nad Hronom, 20.04.2020 

RNDr. Beata Tóthová, riaditeľka školy. 

 

 


