
 

 

 

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, 

máme tu začiatok roka 2021. Našim najväčším spoločným želaním je skorý návrat 

k bezpečnému a tradičnému spôsobu života bez rôznych obmedzení. Prvé mesiace nám jeho 

splnenie asi neprinesú. Hlavnou témou je stále boj s chorobou, ktorá vážnym spôsobom 

narušila našu slobodu v rozhodovaní. Máme veľa nezodpovedaných otázok. Obavy o naše 

zdravie, či zdravie našich blízkych, nám niekedy bránia vidieť svet v krajších farbách. Pevne 

verím, že zlý začiatok nového roka, bude znamenať jeho dobrý koniec. Medzi tým, sa my 

dospelí usilujme byť dobrým príkladom našim deťom. Buďme vďační za každý nový deň, keď 

je v našej „bubline“ všetko v poriadku. V našich myšlienkach vytvárajme pozitívne obrazy 

toho, čo pekné je pred nami aj v tomto roku. Podporme sa vzájomnou toleranciou pri prijímaní 

inej „pravdy“ ako je tá naša. Nehľadajme nepriateľov, ale pokoj, vzájomný rešpekt a úctu. 

Prienikom našich záujmov sú deti našej školy. Úsilie pomôcť im v rozvíjaní ich zodpovednosti, 

dôveryhodnosti a príprave na ďalší zmysluplný život. 

Po vianočných prázdninách sa do virtuálnej školy dostávajú už aj žiaci 1.stupňa. Vedenie školy 

urobí všetko potrebné, aby to bolo čo najkratšie. So súhlasom RÚVZ sme zriadili pre potreby 

našich žiakov, rodičov a zamestnancov testovacie odberné miesto. Naša výzva o pomoc sa 

stretla s pozitívnym ohlasom. Za výraznej pomoci iniciatívnych rodičov je pripravené všetko 

potrebné  pre návrat našich žiakov do školy. Za ich prejav podpory a ochoty pomôcť škole im 

veľmi pekne ďakujeme. V prípade potreby ich budeme kontaktovať.  

Vám, milí žiaci,  prajem víťazný boj s démonmi lenivosti a nezodpovednosti. Určite Vás hlavne 

teraz,  po vianočnej prestávke budú pokúšať, ale Vy to určite zvládnete. Tou najlepšou zbraňou 

je správna organizácia a najlepší osobný výkon. Výsledky Vášho doterajšieho snaženia sú 

u väčšiny z Vás predpokladom, že by sme mohli spoločne zvládnuť ukončenie 1.polroka aj 

v termíne do 31.1.2021. Opäť sú všetci učitelia pripravení Vám pomôcť.  

Milí rodičia, všetci si uvedomujeme, aké náročné je vzdelávanie našich žiakov v domácich 

podmienkach aj pre Vás. Nastavenie pravidiel preto aj naďalej prispôsobujeme Vašim 

rozdielnym možnostiam. V prípade potreby môže každý žiak kontaktovať učiteľa a požiadať 

o individuálnu podporu a pomoc. Každý učiteľ si uvedomuje rozdielnu kvalitu získaných 

vedomostí v tomto období a vytvorí priestor pre ich upevnenie po návrate do štandardnej 

školskej výuky.  

Pri stanovení záväzných pravidiel MŠVVaŠ pre návrat žiakov do škôl,  odporúčame všetkým 

rodičom urobiť všetko potrebné, aby sme ich všetkých privítali v maximálnom počte.  

Spoločnými silami úspešne všetko zvládneme.  

So želaním pevného zdravia  a pozitívnej energie 

Mgr.Renáta Brédová, riaditeľka školy 


