
 

Usmernenie riaditeľky školy od 11.1.2021 
 

Toto usmernenie je vypracované v zmysle usmernení a rozhodnutí ministra školstva 

v mesiaci december 2020 až január 2021 a uznesení pedagogických rád ZŠ Dunajská Lužná. 

Celé znenie usmernení si záujemcovia nájdu na webovej stránke ministerstva školstva alebo 

webovej stránke Učíme sa na diaľku. 

 

Návrat do školy 11.1.2021 
Od pondelka 11.1.2021 do piatka 22.1.2021 vrátane /dva týždne/má 1. aj 2. stupeň dištančné 

vzdelávanie.  

Školský klub v tomto období otvorený nebude. 

 

Rozvrhy hodín dištančného vzdelávania 
Rozvrh pre 1. a 2. stupeň sa nachádza na webovej stránke škole v časti Aktuality aj v časti 

Koronavírus a škola. 

Okrem toho bude školský klub detí v čase od 14,00 do 16,00 denne poskytovať žiakom 

dištančnú výchovnú činnosť. Účasť detí je dobrovoľná. 

 

Návrat do školy 25.1.2021 
Pred návratom žiakov do školy sa uskutoční pretestovanie: 

a/zamestnancov 

b/žiakov 2. stupeň 

c/aspoň jedného rodiča žiakov 1. a 2. stupňa v dňoch 22. – 24.1.2021.Bližšie informácie 

poskytneme pred realizáciou testovania. 

 

Pandemická OČR 
Od 11.1. do 18.1.2021 bude rodičom vyplácaná pandemická OČR. 

 

Polročné prázdniny 
Polročné prázdniny, ktoré mali byť  1.2.2021  sú zrušené, deti sa v tento deň učia. 

Hodnotenie žiakov na konci prvého polroka 
Na konci prvého polroka šk. roka 2020/2021 budú žiaci hodnotení  nasledovne: 

1. ročník: slovné hodnotenie vo všetkých predmetoch aj výchovných 

2. – 4. ročník: hodnotenie všetkých predmetov klasifikáciou ,,známkou“ aj výchovných 

5. - 9. ročník: 

a/predmety klasifikované známkou: SJ,  AJ, NJ, RJ, M, I, F, CH, B, D, G  

b/predmety hodnotené slovami  absolvoval/neabsolvoval: ON, EV, 

NV,T,HV,VV,TV. 

 

Žiaci oslobodení úplne, ktorí sa vyučovania nezúčastňovali na základe rozhodnutia riaditeľky 

školy,  budú mať na vysvedčení uvedené ,,neklasifikovaní“.  

 

a/Žiaci, ktorí majú dostatok známok na hodnotenie 

Polročné vysvedčenie žiakom, ktorí majú dostatok známok na hodnotenie, sa vydá v riadnom 

termíne v piatok 29. januára 2021. 

  

 



b/Žiaci, ktorí nemajú dostatok známok na hodnotenie 

Pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021, sa 

termín na vyskúšanie a hodnotenie  za prvý polrok školského roka   predlžuje do 31. marca 

2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá až 31. marca 2021.  

O tom, ktorému žiakovi sa termín predĺži, rozhodne pedagogická rada.  

 

T 5 
Testovanie žiakov 5. ročníka sa v tomto šk. roku ruší. 

 

T 9 
Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční  v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom 

termíne 24. júna 2021 z predmetov  matematika a slovenský jazyk a literatúra.  

 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách 
Prijímacie skúšky  sa uskutočnia:  

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 

2021, 

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. 

mája 2021. 

 

Talentové skúšky do stredných škôl 
Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na 

vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční: 

 a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. 

mája 2021, 

 b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 

14. mája 2021. 

 

 

Dunajská Lužná 6.1.2021    PaedDr. Iveta Slobodníková 

              riaditeľka školy 

 

 

 

 


