Oznámenie
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života
a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením
respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na
prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na
školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Čebovce oznamuje rodičom a žiakom, že toto
obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na
predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a vzdelávania bude naďalej zabezpečovať
prezenčnou formou a samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s
pedagogickými zamestnancami školy.
Ďalšie dôležité informácie:
Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9.
Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať
potvrdenie od lekára.
Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nariadené obmedzenia a chránili seba a zdravia svojich
blízkych.
Buďte zodpovední!
Értesítés
A Közegészségügyi Hivatal határozata alapján a koronavírus terjedése elleni megelőző
intézkedésként a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minésztériuma március 30-tól az
intézkedés visszavonásáig Szlovákia egész területén továbbra is szünetelteti az oktatás a
koronavírus-járványra való tekintettel.
A Csábi alapiskola és óvoda igazgatósága ismételten felhívja az tanulók és a szülők
figyelmét, hogy a hagyományos tanítás felfüggesztése nem szünetet jelent. A tanulók
továbbra is elektronikus elérhetőségeken keresztül megkapják tanáraiktól a feladatokat,
amelyeket meg kell oldaniuk, meg kell tanulniuk, továbbra is folytatódik az online oktatás.
További fontos információk:
Elmarad a T9 tesztelés a 2019/2020-as tanévben.
A középiskolai felvételi kérelmeket május 15-ig lehet leadni, az orvosi igazolás felmutatásától
ezúttal eltekintenek, hogy a diákok ezzel sem terheljék az orvosi rendelőket.
A középiskolai felvételikre legkésőbb június 30-ig kerül sor.
Kérjük Önöket, hogy vigyázzanak gyermekeikre és családtagjaikra, vegyék komolyan a
jelenlegi korlátozásokat! Viselkedjünk felelősségteljesen!

