
Cirkevné gymnázium  Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
 

V Spišskej Novej Vsi, 17.06.2020 

 

POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY ŠKOLY NA OBDOBIE  

OD 22.06.2020 DO 30.06.2020 

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12836:1A2110 

zo dňa 16. júna 2020 a Rozhodnutia zriaďovateľa školy č. BUSP-55/2020/DŠÚ-2372 zo dňa 17.6.2020 

sa od 22.06.2020 do 30.06.2020 obnovuje školské vyučovanie na našej škole. 

V súvislosti s týmito rozhodnutiami vydávam nasledujúce pokyny: 

 známky z jednotlivých predmetov budú uzatvorene do 19.6.2020.Žiaci, ktorí budú mať záujem 

o preskúšanie alebo osobné doplnenie vypracovaných zadaní, ktoré z objektívnych príčin 

neodovzdali môžu tak urobiť po dohode s vyučujúcim osobne v pondelok 22.6.2020 v 

dopoludňajších hodinách, teda do 12:00 hod. V tento deň podľa potreby prebieha aj dištančná 

forma vzdelávania 

 23.6.2020 (utorok) majú žiaci štúdijné voľno 

 od 24.6.2020 do 26.6.2020 budú prebiehať triednické práce spojené s odovzdávaním učebníc : 

24.6.2020 - III.A (I.A a II.A študijne voľno) 

25.6.2020 - II.A (I.A a III.A študijne voľno) 

26.6.2020 - I.A ( II.A a III.A študijne voľno) 

Žiaci budú v škole od 9:00 do 11:00 hod. 

Prosím všetkých žiakov, aby si dovtedy pripravili učebnice  (chýbajúce budú musieť nahradiť) a aby 

sa v im určenom termíne dostavili do školy. Prípadné zmeny dohodnúť s triednym učiteľom. 

 pri ceste do školy a v škole je potrebné riadiť sa najaktuálnejšími opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ – vstup do budovy s rúškom, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty je 

odporúčaním 

Počas pobytu v triede žiaci a učitelia nemusia mať rúško. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do 

priestorov školy. 

 29.06.2020 (pondelok) ukončenie školského roka spojené so slávením sv. omše zo začiatkom 

o 8:15 hod. Prosím o účasť všetkých žiakov. Stretnutie s triednymi učiteľmi pred školou 

o 8:05 hod.  

Po skončení sv. omše budú žiakom v triedach odovzdané vysvedčenia. 

 

 30.06.2020 bude žiakom udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov 

 

 

Mgr. Otília Berková 

   riaditeľka školy 


