
Vážení rodičia! 

Srdečne Vás prostredníctvom týchto slov pozdravujem! 
 
Bohužiaľ, súčasné protiepidemiologické opatrenia nám neumožňujú realizovať spoločné zasadnutie, 
ale to nám nebráni v našej komunikácii a v spolupráci! 
 
V prvom rade sa Vám chcem ako riaditeľka školy poďakovať za pomoc a podporu našej škole, 
triednym učiteľom, za spätnú väzbu, za šírenie dobrého mena našej školy. Veľké poďakovanie patrí 
rodičom za ich nasadenie počas dištančného vzdelávania v II. polroku 2019/2020. Máte môj obdiv! 
 
Aj školský rok 2020/2021 bude ovplyvňovaný protiepidemiologickými opatreniami a predpokladáme, 
že náš školský život bude musieť byť flexibilný. 
 
Naša skúsenosť z II. polroka 2019/2020 umožňovalo získať určitú skúsenosť, aby sme mali nastavený 
plán fungovania školy v rámci dištančného vzdelávania. V tomto smere je pre nás rok 2020/2021 
dôležitý v nastavení tejto formy vzdelávania. Aktuálne interne mapujeme prostredníctvom činností 
metodických orgánov vzdelávacie potreby žiakov – stav úrovne vedomostí našich žiakov, prijímajú sa 
v tomto smere opatrenia. Ďalej fungujú pracovné skupiny, ktoré sa venujú otázkam ako napr. aký 
program budeme používať v prípade dištančného vzdelávania v rámci online hodín?, ako bude 
vyzerať priebežné hodnotenie a pod. 
 
V školskom roku 2020/2021 sa chceme plne zameriavať na výchovno – vyučovací proces. Sme tu pre 
všetkých žiakov, rozvoj potenciálu našich žiakov je pre nás kľúčový. Pokračujeme v podpore žiakov 
v rôznych súťažiach a olympiádach, ale našu pozornosť venujeme aj žiakom so špeciálnymi výchovno 
– vzdelávacími potrebami. Ako dlhodobý trend venujeme pozornosť triednym kolektívom, podpore 
činnosti triednych učiteľov, otázkam tvorby a stmeľovania kolektívov, riešeniu dôležitých otázok, 
problémov. Buďme v spolupráci partnermi! 
 
Organizovanie aktivít naplno ovplyvňujú protiepidemiologické opatrenia. V I. polroku obmedzujeme 
organizáciu hromadných aktivít. Plánujeme ale výcviky, školy v prírode a iné aktivity od januára 2021. 

Dátum  Názov podujatia  Zodpovedný  

2.-9.-
31.10.2020  

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. 
ročníka  

Z: Mgr. Zuzana 
Mészárosová  

11_2020  Komparo 8 – 9   Z: PK MAT  

18.-
22.1.2021  

Plavecký výcvik žiakov 3. ročníka, 9.00 - 12.00, plaváreň 
R.Sobota  

Z: Mgr. Zuzana 
Fungáčová  

25.-
29.1.2021  

Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka, 9.00 - 12.00, plaváreň 
R.Sobota 

Z: Mgr. Lukáš Plešavský  

7.-
12.2.2021  

LVVK 8 Hotel Liptov Jasná  Z: Mgr. Marek Pentka  

Podľa 
upresnenia 

LVVK 7  Z: Mgr. Marek Pentka  

Podľa 
upresnenia 

LVVK 4, Kokava Z: Mgr. Zuzana 
Mészárosová 

Podľa 
upresnenia 

Korčuliarsky výcvik II. ročník Z: Mgr. Lukáš Plešavský 
Mgr. Zuzana Fungáčová 

24.3.2021  Testovanie 9 - 2021  Z: Mgr. Martina 
Rajnáková  



15.5.2021  Testovanie 5 - 2021  Z: Mgr. Martina 
Rajnáková  

2.polrok  Školy v prírode:  
IV.C+III.A, IV.A+IV.B, II.C+II.B  

Príslušní triedni učitelia  

  

V školskom roku 2020/2021 medzi inými realizujeme aj nasledovné aktivity: 
1. Overovanie:  
- Učebnica Informatickej bezpečnosti 2020/21 
- Kurikulum katolícke náboženstvo 2020/21-2021/22 
2. Zavádzame:  
- do 4. ročníka na hodiny informatiky Emil 4 – matematické algoritmické myslenie, 

programovanie 
- aktivity na podporu vedy a techniky, bádateľských metód, podpory talentovaných žiakov v 

rámci klubu AMAVET – Klub vedcov Štefánik 
3. Ponúkame: pestrú krúžkovú činnosť, doučovanie žiakov, plánujeme Letnú školičku 2021 
4. V školskom roku 2020/2021 bude časť hodín telesnej výchovy realizovaných v telocvični SPŠS 

O. Winklera, čo vnímame ako skvalitňovanie zabezpečenia vyučovacieho procesu a to hlavne 
v období jesene a zimy.  

 
Vážení rodičia! 
 
Všetky dôležité informácie zverejňujeme na webovej stránke školy www.zsstefanikalc.edupage.org, 
prosíme sledovať na stránke aj časti Informácie pre rodičov, kde sústreďujeme na jednom mieste 
dôležité informácie práve pre Vás, rodičia a časť Škola od 1.9.2020, kde zverejňujeme informácie 
a usmernenia v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami. 
 
Pre rodičov máme opäť tieto možnosti na komunikáciu s rodičmi: e-maily, portál edupage, konzultačné 
hodiny, možnosti telefonických ale aj osobných konzultácií, rodičovské stretnutia. Aktuálne plánujeme 
aj tie! Ja ako riaditeľka školy som Vám k dispozícii na telefónnom čísle 0911650189 a na maily 
alacova@zsstefanikalc.sk, kedykoľvek aj osobne. 
 
V školskom roku 2020/2021 nemeníme výšku príspevku do fondu RZ, zvyšujeme iba o sumu 2 € za 
každé dieťa a to nasledovne: 1-členná rodina 15 €, 2-členná 21 €, 3-členná 27 € a 4-členná 33 €. Radi 
by sme z fondu zaplatili poistné za úraz a krádež, čím zjednodušíme otázku poisťovania a odbremeníme 
triednych učiteľov o vyberania financií a uhradíme poistné za všetkých žiakov školy.  
 
Chcem sa rodičom poďakovať za tieto príspevky ako aj 2% z daní. Je to neskutočná finančná pomoc pre 
školu. Vďaka týmto financiám sme mohli zainvestovať finančné zdroje na 9 vonkajších žalúzií vo výške 
3.600 €. Radi by sme aj v školskom roku zainvestovali financie na vonkajšie žalúzie, pretože triedy 
v letnom období sú prehriate. Preto Vás chcem poprosiť, aby ste nám pomohli s výzvou medzi rodičmi 
o pomoc pri venovaní 2% našej škole.  
 
Vážení rodičia! 
Želám Vám, Vašim deťom, našim žiakom, zamestnancom školy v školskom roku 2020/2021 hlavne veľa 
zdravia, úspechov, vzájomného porozumenia. Len spolu to zvládneme! Nech sa nám darí!  
 
S úctou 
 
V Lučenci, 28. 9. 2020 
 
      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy 

http://www.zsstefanikalc.edupage.org/
mailto:alacova@zsstefanikalc.sk

